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MÁSSZÍNHÁZ MAGYARORSZÁGON 1945-89
I. Alapkérdések

I/1. Siker és forradalom. Klasszikus drámánkkal,
Katona József Bánk bánjával kapcsolatban
szokta mondani egy bölcs színházi róka: előadá-
sának legnagyobb sikere 1848. március 15-én
volt, amikor is az első felvonás után kivonult a kö-
zönség az utcára tüntetni. Akkora volt tehát a si-
ker, hogy el sem játszották a darabot. Az előadás
félbeszakadt, akár azt is mondhatjuk, a nagy si-
kerre való tekintettel elmaradt.

Valamelyest analóg történet mondható el má-
sik korszakos dátumunkkal, 1956-tal és egy má-
sik bemutatónkkal, Németh László Galileijével
kapcsolatban: az író 1953-ban írta meg művét,
de az sok-sok vita, várakozás és bizonyos átírás
után csak három évvel később került színpadra.
Ám a szünetben a színfalak mögött tébláboló írót
a következő hír fogadta: a rádió bemondta, hogy
körülfogták Varsót. „Na, akkor ezt a darabot sem
adják ötnél többször" - reagált a hírre Németh.
Tévedett. Ötször sem játszották. A Galilei bemu-
tatója 1956. október 20-án volt. Három nap múl-
va kitört a forradalom, a színházat pedig bezár-
ták.

E két példa témánk szempontjából számos
kérdést vet fel. A legelső talán az, mi köze mind-
ennek az úgynevezett másszínházhoz? Hiszen
mindkét előadás a Nemzeti Színházban zajlott,
abban a színházban, amely története során
gyakran az éppen aktuális politikai erők kiszolgá-
lója, szócsöve, „elkötelezett" mondandóját nem
ritkán a minőség ellenében is érvényesítő intéz-
ménye volt. Ezt elfogadva is be kell látnunk, hogy
nincs „kritikusabb" másszínház, mint az, amely
forradalomba ágyazódik, abban folytatódik és
teljesedik ki.

I/2. A másszínház fogalma. Úgy gondolom, leg-
alább annyira politikai, mint esztétikai kategóriá-
val állunk szemben. A XIII. században játszódó
Bánk bánban Magyarország képviselője egyéni
és nemzeti érdek által is hajtva megöli az idegen
- német! - királynét. A Galileiben a besúgásra
és önfeladásra épülő inkvizíció gépezete nézetei
visszavonására kényszeríti és közben testileg és
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Magyarország, NDK, Románia. Szovjetunió) színházainak történetét
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is tény, hogy az arányok kialakításánál, a hangsúlyok elhelyezésénél
akaratlanul is szubjektív szempontok befolyásoltak. Ezek tehát - szá-
momra vállalható - tények. Azt is tudom, hogy mai színházi világunk fő-
leg azokból áll, akik résztvevői, aktív alakítói voltak mindannak, amiről
írásom szólni kíván. Vagyis mindenkinek megvan a maga „másszínhá-
za". Ezek egyike sem azonos azzal, ami itt olvasható. Ez is tény, amit
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ELSŐRÉSZ
lelkileg összetöri a nagy tudóst. Nyilvánvaló uta-
lások a korra: az osztrák elnyomás alatt vergődő
nemzetre, illetve az ÁVÓ-hatalom által felőrölt
egyénre. A „siker" egyértelműen a politikai mon-
dandónak szólt. Illessük hát akármilyen névvel a
másszínházat (marginális, radikális, alternatív,
avantgárd, ellenzéki stb.), az mindig a minden-

kori hatalommal szemben álló-szembe kerülő
színházat jelent. Legyen akár intézményesített,
akár intézményen kivüli. Szándékomtól, ked-
vemtől, érdeklődési körömtől függetlenül tehát
nem feledkezhetem meg a politikai szempontok-
ról. Sőt azok állnak majd a középpontban - még
akkor is, ha - szerencsére - nem minden szín-
házi előadás jár forradalommal. Ez azt is jelenti
viszont, hogy a részletesen tárgyalandó idő-
szakról - ez elsősorban a hetvenes éveket és a
nyolcvanas évek első felét jelenti - nem kapha-
tunk teljes képet, hiszen bizonyos, esztétikai
szempontból jelentős előadások, társulatok,
rendezők kiesnek szempontrendszerünk rostá-
ján, vagy legalábbis jelentőségükhöz mérten ki-
sebb szerephez jutnak, mint mások, akik/ame-
lyek konkrét politikai töltéssel bírnak. Ezt a tényt
mindig szem előtt kell tartanunk, mert különben
azt a látszatot keltjük, hogy a magyar színháztör-
ténet egyik fontos - sőt kétségkívül legfonto-
sabb - pályáját megrajzolva teljes képet tudunk
adni.

1/3. Politika és esztétika. Ugyanakkor van két
olyan szempont, amely mégis segíti a viszonyla-
gos teljesség kialakítását. Az egyikesztétikai jel-
legű. Nem e tanulmány feladata részletesen ki-
fejteni az okokat, de magát a tényt, úgy hiszem,
elfogadhatjuk: minden valamirevaló minőséget
produkáló művészet - különösen a jelennek
leginkább kiszolgáltatott színház - ellenzéki po-
zícióból születik. Ez az ellenzékiség természete-
sen nem csak és nem feltétlenül a politikára kor-
látozódik, bár nem vitás - látni fogjuk -, hogy a
hatvanas-hetvenes évek fiatal magyar (és nem
magyar) értelmisége érdeklődési körétől függet-
lenül aktívan politizált. És noha ez az aktivitás ak-
koriban az egész világot, legalábbis Amerikát és
Európát összekapcsolta, a politizálás mikéntjét
tekintve mégsem moshatjuk össze a Nyugatot és
Kelet-Európát. Utóbbiban ugyanis a demokrá-
cia, illetve annak intézményei híján ez az aktivi-
tás mindenekelőtt a művészetekben öltött-ölthe-
tett testet. Sokszor találkozunk majd ezzel a búj-
tatott politizálással, a dacos és néma ellenállás
titkos jelbeszédével, színpad és nézőtér, illetve
olykor e kettő és a hatalom cinkos összekacsin-
tásával, ami által bizonyos színpadi gesztusok,
szavak és tettek olyan jelentést és jelentőséget
kaptak, ami a kívülálló-tehát nem kelet-európai -
néző számára érthetetlen. „Mi ebben az érde-
kes? Mitől olyan izgalmas és veszélyes ez?!" -
csodálkozhatott teljes joggal egy nyugat-európai

néző, aki bizonyára ami számunkra kevéssé ért-
hető magánküszködések és társadalmi nyava-
lyák között élte az életét, de a szólásszabadsá-
got magától értetődőnek tekintette. Egy másik-
korántsem esztétikai - szempont érvényesülése
teljessé tehette az említett kívülálló értetlen-
ségét: 1945-8 9 között a kommunistának neve-
zett országokban gyakorlatilag minden nyilvá-
nos megszólalás vagy cselekedet akarva-aka-
ratlan politikai színezetet kapott. Az is tehát, ami-
nek az „elkövető" szándéka szerint semmi köze
nem volt a politikához. Bálint István, a Kassák
Stúdió meghatározó tagja így emlékezik vissza
egyik korai, 1972-es előadásukra: „Ennek az
előadásnak a végén azt találtuk ki, hogy egy pi-
ros sárkány elindul, és lassan fölzabálja, magá-
ba szívja a szereplőket és a tárgyakat. Ezzel a
sárkánnyal jártuk a várost, hogy propagandát
csináljunk az előadásnak. Az előadás befejezé-
se utáni szokásos lődörgésben, ténfergésben
valaki véletlenül rálépett az otthagyott sárkány-
rongyra. Később aztán az egyik vádpont az volt,
hogy rátapostunk a vörös... mire is... zászlóra. A

másik vádpont szerint pedig nagyon
»

balos
«

az

előadás, mert ez természetesen a kínai sárkány,
amely, úgymond, felfalja a mi kis világunkat. Jó-
kat röhögtünk rajtuk. Ezek a vádak merészebb
szürreális álmok voltak, mint amilyeneket mi ki
tudtunk találni. Obszcenitást is említettek, de mi-
után mi sohasem meztelenkedtünk- legalábbis a
Lakásszínház előtt nem -, nem is tudom, mit
értettek e szón. Talán azt, hogy valaki kimondta:
»anyám kurva«. Azt nagy nehezen bele lehetett
tenni a tankönyvekbe, hogy »Nincsen apám, se
anyám«, de ami szövegünk már »obszcén« volt.
Persze egyszerűen csak arról volt szó, hogy mi
voltunk az egyetlen színházi csoport, amelyik
mögött nem állt semmiféle intézmény.«1

De túl nagyot ugrottam: Bálintékról és a hetve-
nes évekről később lesz szó. Egyelőre csak
olyan általános, vázlatos helyzetképet kívánok
adni, amely azt a bizonyos kívülállót is segítheti,
hogy halvány fogalmat alkothasson egy látvá-
nyos összecsapásokat, tankok alá gyűrődő ál-
dozatokat fel nem mutató, mégis jelentősnek te-
kinthető „kritikus" színházművészetről. Azt is il-
lusztrálni akartam, hogy e túlpolitizáltság követ-
keztében a minőség többé-kevésbé az ellenál-
lásban tudott megnyilvánulni. Vagyis az 1989
előtt - akár a Nemzeti Színházban, akár vala-
melyik egyetemi klubban - létrejött, igazán jó
előadások áttételesen, de a fennálló rendszer lé-
nyegét érintették, annak támasztékait lazították.

Más kérdés, hogy éppen az áttételek, a cinko-
sokat igénylő jelbeszéd miatt az ezekben az évti-
zedekben született drámák és előadások nagy
része ismeretlen, illetve befogadhatatlan volt
Nyugaton, ahol érthető okokból - bár sokszor
értéktől függetlenül - az egyértelműen, és ha
mégoly didaktikusan is, közvetlenül politizáló
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művek voltak eladhatóak. Ám Magyarországon
az '56 utáni puha diktatúrában éppen hogy sem-
mi nem volt egyértelmű ('56 előtt pedig olyan
egyértelmű volta politikai helyzet, hogy a drámák
meg sem íródhattak vagy íróasztalfiókokba zá-
ródtak, nem beszélve az élő - jelen idejű, így hát
meg sem születő színházi előadásokról). E gon-
dolatot folytatva tartozom az igazságnak azzal,
hogy itt jegyezzem meg: ez a „project" is sokkal
„eladhatóbb" lett volna Nyugat-Európában
1989-90 körül, amikor Kelet-Európa még kapós
volt, legalábbis hírértékkel bírt. Nem tagadhatom
tehát, hogy most, írás közben is érzem a készte-
tést arra, hogy e tanulmányba minden ponton
politikát pumpáljak, ezáltal „piacképessé" cso-
magoljam és persze érthetővé egyszerűsítsem a
megadott témát, azaz Magyarországot, magun-
kat, saját magamat. Ettől tartva az a szándékom,
hogy feleslegesen részletező, és a lényeget a lé-
nyegtelennel összemosó, pepecselően aprólé-
kos színháztörténet helyett a '89 előtti korszakot
éles fénnyel megvilágító mintákat, alaptípusokat
találjak, s ne kizárólag a politika nyomvonalán
keressem az értéket.

1/4. Színházi hagyományok: szó, szó, szó. De
térjünk vissza eredeti példáinkhoz- Bánk bán,
Galilei -, hiszen történetükből még számos
fontos következtetés levonható. Közülük leg-
fontosabbnak a magyar színházi hagyományok
bemutatását tartom. Ezek ismeretében talán
érthetővé válik a későbbiekben, miért kaptak
kivételes jelentőséget bizonyos, első-sorban
amatőr együtteseknél megjelenő szín-házi
újítások, olyanok, amelyek az európai
színháztörténetben már régóta alkalmazott, sőt
meghaladott eszközöknek számítottak. Egy
Ionesco-bemutató a hetvenes években (három
előadás után betiltva!), egy, a színész fizikai
képzettségére vagy a látványra koncentráló
produkció... mindezek magától értetődő szín-
házi tények voltak más országokban - nálunk
„forradalmi", tehát akadályozandó próbálkozá-
soknak számítottak. Ez az a terület, ahol - el-
lentétben az árnyalatnyi különbségek mellett
alapvető azonosságokat felmutató politikai szi-
tuációval - a magyarországi folyamatok erősen
különböznek a többi kelet-európai országban
tapasztaltaktól. A magyar színház története
furcsa módon szinte semmiféle kapcsolatot
nem mutat a környező országok színháztörté-
netével. Ha e tanulmány nem is, a kötet egésze
bizonyára élesen megvilágítja majd a különb-
ségeket a lengyel, a cseh, az orosz, vagy akár a
„jugoszláv", illetve a magyar színház között. És
nem tagadhatom, az összehasonlítás legtöbb-
ször az utóbbi hátrányára történhet.

Nézzük példáinkat: a Bánk bánt 1819-ben írta
Katona József. A mű az 1848-as, „sikeres" elő-
adás óta folyamatosan szerepel színházaink

Maklári Zoltán (Mikhál), Szörényi Éva (Melinda)
és Abonyi Géza (Bánk) a Nemzeti Színház
1945-ös előadásában

műsorán. Alapproblematikája miatt kapcsolód-
nak történetéhez politikai konfliktusok, ám iga-
zán érvényes előadásáról nem tudok. Hiszünk
benne, újra és újra próbálkozunk színpadra allí-
tásával (1991-ben dramaturgként magam is ak-
tív részese voltam egy ilyen kísérletnek), de való-
színűleg nem rendelkezünk azokkal a szakmai

eszközökkel, amelyekkel a Bánk bán valamilyen
forradalmi helyzettől függetlenül működtethető
lenne. (Mennyire különbözik ettől a lengyel pél-
da: Miczkiewicz és Wyspiański szervesen be-
épült a lengyel színháztörténetbe, kiindulópont-
jaként annak a folyamatnak, amelynek része
Witkiewicz és Gombrowicz, illetve Grotowski és
Kantor is.) A Galilei esetében sem lehetett meg-
ismételni az 1956. októberi sikert, pedig 1994-
ben az egyik vidéki színház2 az eredeti - betiltott
- szövegváltozattal is megpróbálkozott. Nyil-
vánvalóvá vált, hogy Németh László szövege
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Tartuffe: Major Tamás (Nemzeti Színház, 1945)

csak történelmünk egy meghatározott
korszakában érvényes, ám ugyanakkora dráma
a puszta szöveg kimondásán, artikulált
felmondásán kívül nem jelent színházi kihívást.
Kiderült tehát, hogy értéke ideiglenes, és ez az
érték is elsősorban a szövegben rejlik.

Ugyanez vonatkozik az ötvenes években be-
tiltott vagy eleve asztalfióknak írt művek majd'

mindegyikére. Az évtizedeket késett bemutatók
során szinte mindig ugyanaz játszódott le: a vár-
va várt Esemény helyett tisztelettudó, szolid
unalomba fulladó, csalódást keltő színházi este
született. Miért?

Elképzelem, milyen elégedetlenséggel fo-
gadhatta az olvasó eddigi soraimat, hiszen in-
kább megírt szövegekről, drámákról értekez-
tem, nem pedig színházi eseményekről. Csak-
hogy éppen itt rejlik a magyar színházi hagyomá-
nyok megismerésének kulcsa: a szövegben.

Hamlettel mondhatjuk: „Szó, szó, szó." Nálunk a
XX. században mindig is szövegközpontú
színjátszás folyt (és éppen ezen próbált módo-
sítani a hetvenes évek másszínháza). Nevez-
hetjük ezt semmitmondóan (minthogy a jelző
bármit jelenthet) naturalista vagy realista szín-
háznak, a lényeg az, hogy a század elején kiala-
kult polgári társalgási színművet (melynek kivá-
ló művelője, és a magyar színház külföldön
egyetlen igazán ismert képviselője Molnár Fe-
renc volt) a hetvenes évekig semmiféle „csa-
pás" nem érte. Azaz a húszas évek európai
avantgárd kísérletei, a színpadokra durván be-
csörtető, a kész-kopott formákat felrúgó külön-
böző izmusok a magyar színházakba még az aj-
tóréseken sem tették be lábukat. Ebből követ-
kezően, mondjuk, 1925-ben vagy 1955-ben
igencsak különböző szövegek hangzottak ugyan
el a színpadokon - de hasonló előadás-módban.
Ezért aztán a Bánk bán szövegével nem tud mit
kezdeni a magyar színjátszás, a Galileiével
pedig (s e cím legtöbb huszadik századi
drámánk címével behelyettesíthető) nincs mit
kezdeni. A szövegközpontúságból következik az
a szemlélet is, amely a rendezőt szükséges
rossznak és legföljebb az adott szöveg színpadi
lebonyolítójának tekinti, ha pedig szerepe
növekedni látszik (mint látjuk ezt majd Ruszt
József, Ács János, Ascher Tamás, Paál István
stb. esetében), akkor fölösleges és szánalmas
álviták alakulnak ki a rendezői diktatúráról, a
színész szabadságáról és így tovább.

A későbbiekben konkrét példák bizonyítják
majd, hogy a magyarországi másszínháznak
minden területen kritikus, ellenzéki szerepet kel-
lett betöltenie. A társadalmi elégedetlenség szó-
csöve volt, ugyanakkor szembekerült az intéz-
ményesített magyar színjátszás egészével is. A
lemaradás, a megkésettség megszüntetésére
tett kísérletek sokszor furcsa ellentmondásokat
szültek: itthon radikálisnak tetsző megoldások
ritka külföldi megmérettetések alkalmával ügyet-
len, suta és visszhangtalan mutatványokba ful-
ladtak. Paál István, a Szegedi Egyetemi Színpad
legendás vezetője így beszél egy 1966-os zág-
rábi vendégszereplésről: „Simán megbuktunk.
Ott akkor mára La Mama Theatre játszott, sokkal
előbbre tartottak. Ami idehaza avantgárdnak
számított, az ott dögunalomba fulladt. Főként
magyarul."3

II. Üres lap (1945-1956)

A Holland Színházi Intézet vállalkozása a keleti
blokk létezésének teljes időszakát felöleli (nem
mintha e blokk manapság nem létezne, legfel-
jebb megszűnt-megváltozott kommunista jellege
- ám az úgynevezett Európából továbbra is
kiszorul, noha tagjai lázas igyekezettel, egymást
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lökdösve és félrelökdösve nyújtogatják kezüket,
hogy felvételt nyerjenek). Valószínűnek tartom
azonban, hogy nemcsak Magyarországra érvé-
nyes a tény: az első évtizedben másszínházról
nem beszélhetünk. Ez a fejezet tehát üresen ha-
gyott, fehér lap lehetne. Nem kétséges egyéb-
ként, hogy a színházak államosításával az ötve-
nes évek elejére olyan struktúra jött létre, amely-
nek bizonyos elemeit hamarosan vissza fogjuk
sírni. Itt elsősorban az állam által biztosított anya-
gi támogatásra és az ebből következő teljes fog-
lalkoztatottságra gondolok. Ez az, amire most, a
színészek közt is terjedő munkanélküliség és a
pénzhiány miatta megszűnés küszöbén toporgó
színházak ismeretében fájó szívvel gondolha-
tunk. Ám ugyanezen okból, vagyis a központi irá-
nyításból következően az ötvenes években a
művészek totális ideológiai prés alatt léteztek. Az
egyénileg művelhető műfajokban - irodalom,
képzőművészet, zene - ez inkább megélhetési
gondokat okozott, hiszen az íróasztalfióknak is
lehet írni, a műteremnek is lehet festeni - csak
éppen közben meg is kell élni valamiből. Ám a
csak közösség által létrehozható alkotások - a
film és a színház - esetében már maga a létre-
hozás akadályokba ütközött. Illetve még itt is
akad - a színház hátrányára - különbség: a
„cenzúra" (az idézőjelről később) figyelmetlen-
ségének köszönhetően véletlenül elkészült film
dobozba zárható és később levetíthető, ám a je-
lenből kiszakíthatatlan művészet, a színház
megbénul ilyen körülmények között. A színházak
persze nagyon is aktívan dolgoztak (a jól kiépített
struktúrának hála, bármelyik településtől ötven-
száz kilométerre volt egy színház, és ez szeren-
csére még mindig így van, most, a kilencvenes
évek közepén is!), de repertoárjuk
meglehetősen szűkös és egyoldalú volt: szovjet
darabok, kortárs magyar drámák és „haladó"
nyugati művek. Szerencsére a „szovjetbe"
belefért Csehov is, a nyugati drámák között
pedig bármelyik klasszikus helyet kaphatott
(1945 és 1960 között a Tartuffe-öt például
körülbelül ezerkétszáz alkalommal játszották
színházaink). Mindenesetre a második
világháborút követő úgynevezett fejlődés
kizárólag a repertoár terén hozott koránt-sem
egyértelműen pozitív változást; a játékstílus,
ahogy utaltam is már rá, nem sokat változott. Az
ezzel az időszakkal foglalkozó színháztörténeti
kiadvány4 (egyetlenegyet találtam, az is
mindössze tíz oldalnyi és 1962-ben jelent meg!)
sok nagy színészt felsorol, ám rendezőkről szót
sem ejt, és noha kitér az új alkotói módszerek
szükségességére, a realizmus szó ismételgeté-
sén kívül többre nem jut. Emlegeti ugyan Szta-
nyiszlavszkijt, de mint tudjuk, ő nem elsősorban
sematikus szovjet darabok adekvát megvalósí-
tására dolgozta ki módszerét.

A diktatúra tökéletesen zárt rendszerén belül
mégiscsak kínálkozott kiskapu: a drámaírás.

Furcsa módon azonban a már említett Németh
Lászlón kívül kevesen és kevésbé jelentékeny
színvonalon írtak ekkoriban színpadi műveket.
Ennek egyik oka az lehetett, hogy egy épkézláb
darab bemutatásának esélyei minimálisak vol-
tak, másik okát pedig abban látom, hogy a ma-
gyar irodalom hagyományait tekintve a líra és az
epika mindig rangosabb műfajnak számított. Ha
íróink mégis drámaírásra vetemedtek, akkor
sem „süllyedtek" odáig, hogy íróasztaluk mellől
felállva a színház gyakorlatával is megismerked-
jenek. Vagyis megint csak ugyanott lyukadunk
ki: a leírt szó, a szöveg mindenekfelett. Jellemző
erre a helyzetre Németh László vallomása: „Az
író látomása s a színház rendezte látványosság
közt oly nagy volt az eltérés, hogy a kettő
találkozása még fiatal és egészséges koromban
is nagy próba volt az idegeimnek; nem is voltam
három próbánál többször egész életemben."5 E
vélekedésben nem az a lesújtó, hogy az író nem
akart részt venni a színházi próbákon, hanem az,
hogy a magyar színjátszás általános
színvonalát tekintve valószínűleg neki volt
igaza.

III. A legvidámabb barakk

III/1. A forradalom. Az 1956-os magyar forrada-
lomról itt most fölösleges értekezni. Huszadik
századi történelmünknek talán ez az egyetlen
eseménye közismert egész Európában. A forra-

Jelenet Németh László Galileijéből
(debreceni Csokonai Színház, 1994)
(Máthé András felvétele)

dalom 1956. október 23-án kitört, és nem egé-
szen két hét múlva, 1956. november 4-én elbu-
kott. Az orosz csapatok ittmaradtak - visszajöt-
tek, a kommunista rendszer lényege nem válto-
zott. Ily módon sikertelen forradalomról beszél-
hetünk. Csakhogy az elkövetkező három évtized
mégiscsak jelentősen különbözött (mégpedig
pozitív értelemben) a környező országok törté-
nelmétől. Cinikusan azt mondhatnánk, a lehető-
ségeken belül a legjobb üzletet kötöttük: mi let-
tünk a „legvidámabb barakk" - csakhogy e „pu-
ha diktatúra" nevű árut drágán adták, vér volt az
ára.

Az mindenesetre bizonyos, hogy 1956 ősze
meghatározta Magyarország későbbi fejlődését -
vonatkozik e természetesen a kultúrára is. E
rövidke fejezetre ezért van szükség. Benne még
mindig nem lehet szó másszínházról, de itt válhat
világossá, miért főként 1968 után és miért a szín-

házi intézményéken kívül avagy hivatásos szín-
házakban, de vidéken jöttek létre konzervatív
színjátszásunkat (egyben társadalmunkat) alap-
jaiban támadó színházi műhelyek. Mi is történik?

A forradalmat szigorú, kemény évek követik.
Még 1958-ban is végrehajtanak kivégzéseket,
sok ezer embert zárnak börtönbe, és százezrek
menekülnek el az országból.

Az 1989-ig tartó Kádár-korszak alapjainak le-
rakása folyik, szorító, nehéz idők járnak, amelyek
a már említett „üzletkötés" feltételeit biztosítják.
Ilyen körülmények között az is eredménynek
számít, hogy a Színházakat újra kinyitják, és ott
esténként felmegy a függöny. Igaz, '56-os tevé-
kenységük miatt jelentős színészek és írók ülnek
börtönben vagy szilenciumra ítélve, de azért a
színházi élet végül is visszaáll régi kerékvágásá-
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ba. A régi kerékvágásba! Vagyis eredménynek
könyvelhetjük el azt, hogy minden olyan, amilyen
volt: konzervatív, szövegközpontú, rendező nél-
küli színjátszás.

III/2. Illúziók születése. A hatvanas évek elejé-
re stabilizálódik a helyzet, és megkezdődhetnek
a pozitív változások, gazdasági és kulturális te-
rületen is. Viszonylagos jólétben élünk, sokkal
jobban, mint például lengyelországi vagy romá-
niai sorstársaink. Viszonylagos szabadságról is
beszélhetünk, a viszonyítási pontot persze itt is
a környező országok képezik. E szabadság jele,
hogy sokakat kiengednek a börtönből, egyre töb-
ben kapnak Nyugatra is érvényes útlevelet; a ha-
talom ránk kacsint, s mi szégyenlősen visszaka-
csintunk, így-úgy szerzett farmernadrágba bú-
junk, a rádión Luxemburgot és a Szabad Európát
hallgatjuk, május 1-jén ímmel-ámmal még felvo-
nulgatunk, hogy aztán virslit együnk, és sört
igyunk hozzá... Kimondatlanul, sőt tulajdonkép-
pen nem is tudatosan létrejön az alku, ami egyfe-
lől többé-kevésbé szentesíti a Kádár-rendszert,
másfelől (többé-kevésbé) szabad alkotómunkát
biztosít. A színházat illetőleg ez csak a „mit
játszani" kérdéskörét érinti, a „hogyan",
elrugaszkodási pontok, minták híján, még nem
kerül szóba. A hatvanas évek közepétől szinte
bezúdul az országba az addig tiltott irodalom,
film és képző-művészet. A húszas évek
avantgárdját és a francia új regényt egyszerre
ismerjük meg, bizonyos zsilipek felnyitásával
szinte végigsöpör a magyar tájakon a
szabadság szele. Ebben az aktív, pezsgő
légkörben hideg zuhanyként hat 1968. Ez az
amerikai hippimozgalmakat, de még in

kább a francia és német diáklázadásokat és
leginkább Prágát, Csehszlovákia szégyenteljes
le-rohanását jelenti. Csalódás, kiábrándulás az
egyik oldalon - az illúziók továbblendülése a
másikon. Az utóbbi tény elsősorban '56-tal ma-
gyarázható, vagyis azzal, hogy mi már túl voltunk
a véráldozaton, és ennek fejében mégiscsak
lazábban tartott kötőféken mozoghattunk. A II.
világháború idején született nemzedék a
hatvanas évek végén jutott legaktívabb,
legalkotóképesebb korszakába, és a
csalódottság első pillanatait mégiscsak az
illúziók újjászületése és szár-nyalása követte. Ez
a korosztály, a mai ötvenesek azóta is cipelik a
„Nagy Generáció" hol nosztalgikusan, hol
ironikusan használt pecsétjét. Az említett
szárnyalás természetesen nem a nyílt
politizálásban, hanem az értelmiségi létezés
másik kifutópályáján, a művészetben nyilvánult
meg - s ebből az is következik, hogy a politizálás
is a művészetben ölthetett testet. A legjobb példa
erre a magyar film „aranykora", Jancsó Miklós,
Szabó István, Kósa Ferenc, Makk Károly, Hu-
szárik Zoltán és a többiek országhatáron
túlmutató jelentősége. És most jutottunk el
végre a másszínházhoz, amelynek gyökerei a
hatvanas évekbe kapaszkodnak.

IV. A „másszínház" születése
(1960-1970)

IV/1. A Nagy Generáció. A hatvanas évek elején
megalakul a Budapesti Egyetemi Színpad, vagy-
is az Universitas Együttes, valamint a Szegedi
Egyetemi Színpad. Az előbbinek Ruszt József,

Cserhalmi Anna és Jordán Tamás José Triana
A gyilkosok éjszakája című darabjában (Uni-
versitas Együttes, 1969) (Eifert János felvétele)

az utóbbinak Paál István lesz a vezetője. Az
Universitas tagjai közt találjuk többek között
Halász Pétert és Bálint Istvánt (a későbbi
Lakásszínház, majd a Squat vezetőit), valamint
Fodor Tamást (a majdani Stúdió K.
létrehozóját), a szegediek közt van Ács János
(az 1981-es kaposvári Marat/Sade rendezője)
és Árkosi Árpád (jelentős rendezőink egyike). E
két együttes mellett sorra alakulnak amatőr
színjátszó csoportok. Teljes felsorolásuk itt
most felesleges, de mindenképpen említendő a
Szkéné és a Pinceszínház (vezetőjük Keleti
István, a közelmúltban elhunyt legjelentősebb
színészpedagógusunk), valamint a Manézs
Színpad (vezetője, Lengyel Pál és né-hány
tagja később Kaposvárra szerződik).

Itt említendő, hogy ugyanebben az időben
kezdi tanulmányait a Színművészeti Főiskolán
Székely Gábor és Zsámbéki Gábor, akik aztán
nagyszerű társulatokat hoznak létre Szolnokon
és Kaposváron, majd kettejük vezetése alatt
születik meg a nyolcvanas években a Katona
József Színház.

Az említett nevek (és még sokan mások) ké-
pezik tehát színháztörténetünk Nagy Generáció-
ját, ők a mai ötvenesek, többségükben fontos po-
zíciók egykori és/vagy mai birtokosai. Őket kö-
vetve, de velük szembefordulva csinálják más-
színházukat a mai huszonévesek. A hatvanas
évek az említett rendezők huszonéves lázadó
korszakát jelentik. Sok-sok tényező közreját-
szott abban, hogy általuk megmozdult valame-
lyest a magyar színház állóvize. Ezekről a
tényezőkről már említést tettem az előző
fejezetekben. Egy dologra azonban csak utaltam:
ez a víz csak a széleken mozdult valamelyest,
középen sem-mi jel nem utalt arra, hogy bármi is
történt volna. Ez a bizonyos centrum, vagyis az
intézményesített, a rádió és televízió által
népszerűsített szín-házak bebábozódtak,
tudomást sem vettek a másfajta színházcsinálás
irányába mutató kísérletekről. Homokba dugott
fejjel hódoltak nárcisztikus szenvedélyüknek.
Aztán egyszer csak ki-derült, hogy ami az
állóvíz szélének látszott, az maga a középpont.

IV/2. A három T. A jelbeszédet tényekkel fel-
váltva: a másszínház a széleken, a margón szü-
letett meg. Az említett, kimondatlan és talán nem
is tudatos konspiráció létrehozta „alku" része
volt ez: egyetemeken, ifjúsági klubokban, vidéki
színházakban szabad, legalábbis nem tilos sok
minden, ami a szem előtt lévő intézményekben
elképzelhetetlen. „Másszínházat akartok? -
kérdezte a Hatalom, és rábólintott - Jó, de csi-
náljátok kicsi, zárt térben vagy vidéken, ott is a
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Dózsa Erzsébet (Krüszotemisz) és Margitai Ági
(Elektra) a Szegedi Egyetemi Színpad Örök
Elektra című előadásában (1971)

periférián." Ez volt a három T korszaka: Támo-
gatott - Tűrt - Tiltott. Hogy aztán egy előadás
mikor és miért csúszott át egyik vagy másik kate-
góriába - nos, az mindig is rejtély volt, illetve ép-
pen a Hatalom módszerének lényege: kiszolgál-
tatott helyzetben tartani az alkotót. „Amit tegnap-
előtt tűrtünk, tegnap támogattunk, ma tiltjuk, de
lehet, hogy holnap kitüntetést adunk érte." Itt kell
szólni a korábban idézőjelbe tett cenzúráról. Va-
lódi cenzúra 1945 után nem létezett Magyaror-
szágon. És ez baj. A cenzúrán nincs mit szeretni,
de ha van, akkor legalább kiszámítható, és még
írásban is adja a tiltás indoklását. Ám ha csak te-
lefonon jön az üzenet, vagy utcasarki félszavak-
ból, értett vagy félreértett kacsintásokból kell ki-
következtetni, mi a teendő, akkor mindig félni
kell - vagyis az a biztos, ha az ember öncenzúrát
alkalmaz. Megpróbálja kitalálni, meddig mehet el.
Így aztán legtöbbször a megengedhető korláto-
kig sem merészkedik el.

Azt azért lehetett tudni, hogy az egyetemi cso-
portok bizonyos határokat átléphettek. Vagy ha
nem, hát átlépték akkor is. A profi színházak
gyakran irigyelték az „amatőröket", mert azok
olyan műveket játszhattak, amelyeknek a mű-
sorra tűzése náluk a hatvanas években elképzel-
hetetlen lett volna. A szegediek például 1967-
ben bemutatták Ionesco A király halódik című
drámáját, a budapesti Universitas ugyanebben
az évben Genet művét, a Cselédeket játszotta.
Nyugatról nézve, vagy a mai, 1995-ös Magyaror-
szágról visszatekintve nevetséges, szánalmas
és kissé hihetetlen is, hogy ezek a bemutatók
ilyen nagy jelentőségűek voltak. De ehhez tudni
kell azt is, hogy a lonesco-előadást három alka-
lom után Aczél György utasítására betiltották -
mert hogy Ionesco állítólag magyarellenes kije-
lentéseket tett (aminek, még ha igaz lett volna is,
nem sok köze van a zseniális drámához). Aczél a
Kádár-korszak szellemi vezére volt, remekül
sakkozott az összmagyar értelmiséggel. (Mel-
lesleg egy évtizeddel később azért akarták betil-
tani a szolnoki színház Bulgakov-bemutatóját, a
Biborszigetet, mert benne a negatív főhős olyan
bajuszt viselt, mint Aczél. Aztán jött a bajusz-
igazítás, és a darab műsoron maradhatott.) Jel-
lemző, hogy a magyar színházművészet egyik
„hatalmassága", Kazimir Károly színigazgató és a
színművészeti főiskola rektora így nyilatkozott
még 1973-ban is: „Nem járható út, ha az amatő-
rök olyan darabokkal lépnek a közönség elé,
amelyek állami színházak műsorrendjén eszmei
megoldások miatt nem szerepelnek."6 (Ő külön-
ben már 1964-ben megrendezhette Beckett drá-
máját, a Godot-t.)

A Ionesco-darab 1967-es betiltása akár szét
is zúzhatta volna Paál István szegedi csoportját,
ám az ellenkező történt: Paál profi szinten
működő amatőr csapatot hozott létre. Az
Universitas is dolgozott tovább, de benne olyan
öntörvényű alkotók voltak jelen, akik a hatvanas
évek végén ki-váltak az együttesből, és saját
útjukon mentek tovább. Fodor Tamásról, Jordán
Tamásról, Halász Péterről és Bálint Istvánról
van szó elsősor

ban. Előbbi megalapította az Orfeót (a későbbi
Stúdió K.-t), az utóbbiak pedig a Kassák Klubban
kezdték el avantgárd kísérleteiket (amíg csak azt
a bizonyos „kínai sárkányt" meg nem alkották -
azután lakásba szorultak, és létrejött a Lakás-
színház).

IV/3. Színházi központok a periférián. A hat-
vanas évek végén járunk, előttünk a három
legje-
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lentősebb másszínház: Paál szegedi csoportja,
Fodor Stúdió K.-ja és Halászék színháza. Közö-
sek a hatalommal való szembefordulásban, de
alapvetően különböznek a szándékaikat és az
eszközeiket illetően.

De ez már a következő fejezet témája. Amint
az is, hogy mi történik akkor, amikor e generáció
képviselői - Székely, Zsámbéki, Babarczy
László, Ács, Ascher, Csiszár Imre... - végeznek a
főiskolán. Azt már tudjuk, hogy a perifériára ke-
rülnek: Szolnokra, Kaposvárra, Miskolcra... Azt is
tudhatjuk, hogy a magyar színház itt fog meg-
történni: a széleken, a margón. Itt, a „periférián",
vidéki városokban, amatőr csoportokban alakul-
nak ki a csomópontok; ez lesz a központ, amely a
mai napig meghatározza színházművészetün-
ket. Még akkor is, ha a már idézett Kazimir Károly

másként gondolta: „Csak rosszindulat állíthatja
azt, hogy a robbanásszerű fejlődés az amatőr
mozgalomban nem színházi életünk inspiráló
hatására jött létre."' Mindezt önvédelemből fa-
kadó korlátoltság és manipulációs szándék su-
gallta. Intézményesített színházi életünk meg-
újulása, éppen ellenkezőleg, az amatőröknek és
a vidékre félrerakott fiatal „profiknak" volt kö-
szönhető.
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In his leading article, Museum Square and Hel-
denplatz, László Bérczes recalls some illuminat-
ing experiences gathered at a recent theatrical
symposium in Amsterdam.

Ön the occasion of the decease of renowned
German dramatist Heiner Müller (1929-1995),
we publish an obituary by Hungarian playwright
András Forgách, some notes by Klára Györgyey
recalling her recent encounters with the author
and an earlier, significant interview made with
Müller by German critic Holger Teschke.

In our column of reviews Dezső Kovács, Katalin
Budai, Judit Csáki, István Sándor L., Gábor
Mikita, Szilárd Zoltán Zala, László Zappe and
Judit Szántó teli us their opinion on, respectively,
Moliére's Tartuffe (Thália Theatre), Edward
Albee's Who's Afraid of Virginia Woolf (Radnóti
Theatre), Dostoievski's The (diot (Debrecen),
Witold Gombrovicz's Operetta (Debrecen), Dür-
renmatt's Frank V. (Nyíregyháza), Federico
García Lorca's The House of Bernarda Alba
(Szeged), Sándor Bródy's The Medical Student
(Eger) and Thomas Murphy's The Gigli Concert
(Budapest Chamber Theatre).

In a longer study Magdolna Jákfalvi analyzes
the strange fate of the first successful Hungarian
pop-musical: Imaginary Re port on an American
Pop Festival, by Tibor Déry, Sándor Poós, Gábor
Presser and Anna Adamis: how recent revivals
operated important changes in the rather out-
dated text, thus saving the most vigorous, vital
element of the play, its high quality music.

A revealíng interview with a thrilling actor fol-
lows: Adrienne Dömötör in conversation with
János Kulka, and Gábor Szigethy continues his
subjective sampling of theatre history with some
impressions of actress Lili Muráti. Géza Fodor's
series on theatre research is also resumed; this
time he introduces and publishes an interview
French critic Denis Bablet made with Polish the-
atre wizard Jerzy Grotowski.

To finish, we begin to publish a study which re-
ally fills a sore gap: our collaborator László
Bérczes just completed an exhaustive analysis
of the "other" (alternative, fringe or marginal, ad
libitum) theatre in Hungary between 1945 and
1989.

Szabó György: Mockinpot

A hetvenes évek elején az egyik legeredetibb, s
állandó politikai támadásoknak kitett „más-
színház" az Orfeo-társulás volt, amely a Stú-
dióból, a Bábszínházból és a Zenekarból állt. A
bábosok Malgot István rendezésében mutatták
be Peter Weiss Mockinpot úr című darabjának
bábváltozatát. Szabó György képe jól érzé-
kelteti Malgoték máig jellemző képzőművé-
szeti státusát.

Lapzárta után kaptuk a tragikus hírt: elhunyt Vámos László,
Kossuth-díjas, Kiváló és Érdemes művész, a Magyar Állami
Operaház főrendezője és megbízott főigazgatója, a neves
rendező és főiskolai tanár, a Színházművészeti Szövetség
vezetőségének tagja. Alakját és munkásságát áprilisi szá-
munkban méltatjuk.


