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Színházaink műszaki
állapota

Sokat vitatkozunk mostanában színházművészetünk helyzetéről, művészi színvonaláról, nemzetközi rangjáról, konstrukciójáról, de kevesebb szó esik egy igen
fontos, véleményem szerint alap-vető
dologról: a feltételekről, színházaink
műszaki állapotáról, felszereltségéről, az
üzemeltetés gondjairól.
I.

Színházépületeink zöme a századforduló
táján épült. Legtöbbjük ma már nem felel
meg a korszerű színház követelményeinek. Szinte hihetetlen, de hazánkban 1911 óta nem épült új színházépület.
A felszabadulás előtt a színházak korszerűsítése, jelentősebb felújítása az egyébként sem gazdaságos üzemeltetés miatt
minimális volt. A II. világháború alatt a
legtöbb színház megrongálódott. A felszabadulás, illetve az államosítás után
megindult a helyreállítási munka, renoválták a régi épületeket, kijavították a
háború pusztításainak nyomait, de az ország teherbíró képessége nem tette lehe-

és csodálkoztam rajta, hogy olyan Carment találtam benne, aki egészen más,
mint az operai Carmen. . . A szerepet
Párizsban elsőnek Célestine Galli-Marié
alakította. . . akinek már puszta megjelenése is... nagyon közel állt Mériméenek az
alakról alkotott elképzeléséhez: kecses,
szeszélyes, szilajul ártatlan fiatal lány. De
Bécstől Milánóig ezt a szerepet vagy alt
énekli, vagy a primadonna... aki azonban a
partitúrát átvizsgálja, meg-állapíthatja,
hogy az egyetlen mélyen fekvő szám a
kártyaária, és ez előtt négy p áll, továbbá a
»presque parlé«, majd-nem beszélve
megjelölés. Bizet tehát éppenséggel meg
akarta akadályozni, hogy énekeljék. . ."
Újrafordítják Otto Klempererrel a librettót.
Drámai elő-adást csinálnak a Carmenből
„kulináris opera" helyett, hogy Brecht
megbélyegző terminusát alkalmazzuk.
Offenbach az egyik kedvelt szerző a
Komische Operben: Párizsi élet (1951),
Hoffmann meséi (1958), Kékszakáll (1963).
És a másik okos szerelem: Mozart zene34

tővé - néhány színház kivételével - a nagyobb szabású, vagy teljes rekonstrukciós
munkákat. Elsődleges feladat a legszükségesebb, legsürgősebb hibák kijavítása volt, hogy mielőbb megkezdődhessen a színházakban a művészi munka.
A helyreállított régi színházak rekonstrukciója során általában csak a nézőtereket és a közönségforgalmi részeket
korszerűsítették. A színpadtechnikai részek, berendezések fejlesztése, korszerűsítése, jóval kisebb mértékű volt. Az
utóbbi évek nagyobb anyagi ráfordításai
ellenére színházaink műszaki állapota,
technikai felszereltsége sajnos még mindig nem éri el a kívánt szintet. Több épület statikailag bizonytalan, épületszerkezete, elrendezése, elektromos hálózata,
színpadtechnikai
berendezése
tűz-és
balesetveszélyes. A korszerű színházi
kultúrához pedig nemcsak tehetséges
művészekre, új magyar drámákra, hanem
korszerű technikai színvonalra is szükség
van.
A színház - a társadalmi mondanivaló, a
művészi teljesítmény elsődlegessége
mellett - mindig szoros kapcsolatban állt
kora tudományos technikai fejlettségével,
sőt annak egyik megjelenési formája volt.
Ezt bizonyítja az épületformák változása
az ókortól napjainkig, a színpad-technikai
berendezések vagy a világítás-

technikai eszközök fejlődése a természetes világítástól, a gyertyán, a gázvilágításon át az elektromos világításig. A
tudomány és a technika rohamos fejlődése az elmúlt évek során óriási méreteket öltött és nagyszerű eredményeket
hozott. Mindezekből színházaiknál sajnos
nagyon kevés látható, található meg. Elég
itt csak az elektrotechnika, a hangtechnika eredményeire vagy a klimatikus
berendezések fejlődésére gondolni. De
tekintsük át - a teljesség igénye nélkül színházaink üzemeltetésének legégetőbb
gondjait.
3.
Színházaink évi tizenkétezer előadáson
csaknem hatmillió látogatót fogadnak. A
nézők közérzetét, szórakozását, az
előadások befogadását jelentősen befolyásolja a környezet. A jó látási és hallási
viszonyok, kényelmes ülések a kulturált
szórakozás alapkövetelményeihez tartoznak. Színházaink egy részében rossz a
nézőtér és a közönségforgalmi helyiségek
fűtése és szellőztetése, kicsi az előtér,
rövid a ruhatári kiadópult, szűk a büfé, az
előcsarnok, kevés a mellékhelyiség.
Színházépületeink légkondicionálásával
lehetőség nyílna a szezon meghosszabbítására, a meleg nyári időszakban történő üzemeltetésre is, és egyúttal a jelenlegi nyár eleji és végi nézőszámcsökkenés is megszüntethető lenne.

drámái. Figaró házassága (1950), Varázsfuvola (1954), Don Giovanni (1966: Melis
Györggyel a címszerepben és Rudolf
Asmusszal Leporellóként).
A művek előadásának hagyományait
kiszorítja Felsenstein előadásában maga a
mű. A hagyomány és a „stílus" helyére az
élet elevensége áradt be Felsenstein
színpadára. A Varázsfuvola-rendezés közben megfejti a partitúra rejtélyét. „Elhatároztam, hogy többé nem hiszek el
semmit, ami a könyvekben áll, többé semmit sem fogadok el vakon, ami elképzelésemben gyökeret vert; elhatároztam,
hogy minden alkalommal teljesen újonnan
kezdek hozzá, hogy úgy értsem meg a
szöveget és a zenét, mintha még soha-sem
játszották volna, és senkinek sem lett
volna róla »felfogása«. Ezt úgy nevezem,
hogy »szó szerint venni«. Mégpedig
elsősorban a zene az, amit szó szerint kell
venni."
Ez Felsenstein krédója. Mindent újraolvasni. Mindent aggályosan megvizsgálni. Szembesíteni a művet a valósággal.

Híres-nevezetes rendezései: Smetana
rossz konvencióktól letisztított A z eladott
menyasszonya, Janacektől A kis rókácska;
az 1959-es Othello, Paisiello A sevillai
borbély (1960), ugyanebben az évben a
Traviata, Britten Szentivánéjiálomja (1961).
1952-es Verdi-Falstaffja - amit tíz évvel
korábban már megrendezett Aachenben is
- teljes pompájában mutatja föl realista
operarendezési elveit a gyakorlatban.
(Budapesten is hatalmas sikert arat
vendégszereplésükön a shakespeare-izált
Verdi-mű.)
Utolsó rendezései közé tartozik a
Hegedűs a háztetőn magasan a mű értékei
fölé emelkedő, kivételes szépségekben
ragyogó színrevitele, és az 1974-ben
elkészült Háry János, a szorító körülményekből való magunkat kimesélés költői
megvalósítása, ahol a képzelgés és a valóság finom szembeállítása adja a mű drámai erejét.
Walter Felsenstein halálával a század
egyik legnagyobb színházi mesterét veszítette el az egyetemes emberi kultúra.

2.

4.
A színházak üzemi részei, méretei, állaga
terén sajnos még több hiányosság
tapasztalható. A már felújított színházaknál sok gondot okoz, hogy a kivitelezés során gyakran jöttek létre műszakilag erősen kifogásolható, korszerűtlen,
célszerűtlen és az üzemeltetés szempontjából gazdaságtalan megoldások, amelyek
elsősorban kivitelezői gyakorlatlanságból,
helytelenül értelmezett, rossz helyen
alkalmazott takarékosságból ered-nek,
valamint abból, hogy - ki tudja, miért - az
egyes rekonstrukciókat szinte minden
esetben más-más vállalat tervezte és
kivitelezte. Az említett, sokszor apró
hibák azért okoznak súlyos problémákat,
mert egy-egy felújítás után bizony hosszú
ideig nincs mód és lehetőség az épületek
nagyobb
szabású
korszerűsítésére.
Valóban modern, minden igényt kielégítő
színházunk nincs, és a felújítások során
sem
jött
létre.
Sok
színházunk
korszerűsítésre, bővítésre, térbeli elhelyezkedése következtében nem is alkalmas. Korszerű és minden igényt kielégítő
színházépületek létrehozása, né-hány
kivételtől eltekintve csak új létesítmények
építésével lenne lehetséges. Ezért néhány
színházunknál valóban nem érdemes
másra, csak időleges állagmegóvásra és
kisebb felújításokra gondolni.
5.
A körzetesítési programban színházi
előadásokra kijelölt művelődési házak
állapota, technikai felszereltsége, elsősorban a vidéki, rendszeresen tájoló színházak szempontjából fontos. Sok közülük
mind elrendezésében, mind műszaki
felszereltsége színvonalát tekintve nélkülözi a művészi színpadi munka legelemibb feltételeit is. Szellőztetésük, fűtésük megoldatlan, elektromos berendezésük nem biztonságos, a színpad kicsi, a
díszletek beállítása - ha egyáltalán lehetséges - nehézkes, rosszak a látási
viszonyok. Egyszóval egy részük tulajdonképpen alkalmatlan színházi előadásra. A felsorolt hiányosságok egyik fő
oka, hogy a kultúrházak - színházi
előadásokra is szánt épületek - tervezésénél, kivitelezésénél nincs mindig biztosítva a szakmai ellenőrzés.
6.
Színházaink díszlettechnikája, az elő-állító
műhelyek és a technológia korszerűtlensége miatt nem tud lépést tar-tani
a művészi és a műszaki igényekkel.

Az elavult színpadok és színpadtechnikai
berendezések következtében lehetetlen a
modern rendezői, szcenikai törekvések
megvalósítása. A rendezők és a
díszlettervezők részéről gyakori panasz:
művészi elképzeléseiket a kivitelezés
nehézségei miatt kénytelenek alapvetően
módosítani. A művészi produkciók értékét és hatását, művészi eredményét jelentős mértékben befolyásolja a használandó technikai apparátus. Az erősen korlátozott technikai lehetőségek miatt évről
évre számos értékes művészi gondolat
válik megvalósíthatatlanná.
Korszerűsítésre a legnagyobb lehetőség
a színpadfelszerelésnél, a felszerelési
tárgyaknál lenne (világítóeszközök, hangtechnikai berendezések). Az épületek egy
része azonban nem teszi lehetővé az igényeknek megfelelő fényszóró park kedvező elhelyezését, ehhez sokszor nem áll
rendelkezésre megfelelő értékű elektromos csatlakozó sem. Az elektroakusztikai
rendszer megfelelő kiépítésére nincsenek
megfelelő tapasztalatokkal rendelkező
kivitelező
vállalatok.
A
korszerű
színpadtechnika számára nélkülözhetetlen
fényvetők,
díszletvetítők
hazai
és
szocialista piacról nem szerezhetők be, a
tőkés import pedig erősen korlátozott. A
közelmúltban jelentős számban beszerzett
nyugati importból származó fényszórókhoz nincs alkatrész és izzóutánpótlás. Akadozik a színházakban ma már
nélkülözhetetlen jó minőségű magnetofonszalag-ellátás is.
7.
Megnőtt a színházépítészet és a színpadtechnika szerepe. Színházaink beépített színpadgépészeti berendezései - az
Operaházat kivéve - sem mennyiségben,
sem választékban, sem korszerűségben
nem haladják meg a századforduló legegyszerűbb gépesítési szintjét. Az egyetlen gépesített színpad az Állami Operaház hidraulikus berendezése is teljesen
elöregedett. A legtöbb színháznál a vasfüggöny mozgatószerkezete korszerűt-len
és bizonytalan. Ma már elvárható lenne,
hogy minden színházunk rendelkezzen
forgószínpaddal. A díszlet-emelők döntő
többsége ma is nehéz fizikai munkát
végez.
8.

A színházak műhelyeinek felszereltsége,
technológiai színvonala általában a
századforduló kisipari szintjén mozog.
Szinte valamennyi színházunk raktározá-

si nehézségekkel küzd, mindenütt nagy a
zsúfoltság. Általános gond, hogy a
műhelyek és raktárak a színházépületektől
távol, szétszórtan helyezkednek el.
A legkritikusabb a helyzet a darabkiállítások terén. A díszletek, bútorok, kellékek mechanikus és világítási szerkezetek
előállításához rendszerint nagyon kis
méretű, gyengén felszerelt, elöregedett,
elsősorban hagyományos technológiával
dolgozó műhelyek állnak szín-házaink
rendelkezésére.
A
rendezők,
díszlettervezők új hatásokat, új anyagokat
igényelnek, új technikát, rugalmas, jól
használható, hibátlanul működő, kor-szerű
műszaki berendezéseket és szer-vezetet
várnak a technika embereitől. A szcenikai
elmaradottság, a fejlődés egyik fő
akadályozója
a
műteremhiány.
A
Színházak Központi Műtermei csak igen
nagy nehézségek árán tudják kielégíteni a
fővárosi színházak igényeit. Ezért szinte
elkerülhetetlenül szükséges egy új
korszerű központi műhelyház felépítése.
A közelmúltban a Fővárosi Tanács
azonban csak tízmillió forintot tudott
biztosítani erre a célra. Ebből az összegből
azonban új műhelyházat építeni sajnos
nem lehet, így csak a régi bővítésére
nyílik lehetőség, egy tetőtér-beépítésre. A
vidéki színházak égető raktározási és
műhelygondjai megoldására vagy legalábbis enyhítésére típuselemekből felépíthető raktárak és műhelyek építését
kellene szorgalmazni.
A színházaink műszaki állapotáról eddig
rajzolt kép meglehetősen lehangoló és egy
kicsit egyoldalú is. Az igazság azonban
az, hogy a felszabadulás óta - két-három
kivételtől eltekintve - színházainkat
teljesen vagy részlegesen felújították. És
az is az igazsághoz tartozik, hogy az
elmúlt két-három évben sok minden
történt, jelentősen javult a helyzet, a felújítások, korszerűsítések üteme felgyorsult. Gondoljunk csak a nemrégiben
felújított Thália Színházra, Mikroszkóp
Színpadra, az újjáépülő Állami Bábszínházra, Irodalmi Színpadra, Várszínházra
vagy a teljesen új, készülő győri színházra, a szakaszos felújítás alatt levő
Madách Kamaraszínházra, a hamarosan
megnyíló Szegedi Kamaraszínházra és a
különböző kisebb-nagyobb fejlesztésekre, modernizálásokra. Az ötödik ötéves
terv végére folyamatosan új fényszabályozó és elektroakusztikai berendezést kap
valamennyi színházunk. Bár az is igaz,
hogy az előzetes tervekhez képest jelentős
lemaradások,
határidőmódosítások
történtek, sőt néhány korábban

tervezett új színházépület építéséről sajnos
- remélhetőleg nem végleg - egye-lőre le
kell mondanunk.
Egy 1963-ban készített építési és rekonstrukciós ütemterv szerint 1967-ben el
kellett volna kezdeni és 197 i-ben befejezni az új Nemzeti Színház építését. A
csaknem tíz éve elfogadott tervek alapján
kétszáz millió forintért készült volna el.
Ma már ennek többszörösébe kerülne. A
már említett ütemterv szerint egy éve
állnia kellene az új Délpesti Színháznak, a
Thália új otthonának, ugyancsak kész
kellene lennie az Operaház felújításának
is. A József Attila Színház felújítását öt
évvel ezelőtt be kellett volna fejezni.
Végül röviden tekintsük át a pillanatnyi
helyzetet és a legközelebbi terveket.
A Nemzeti Színház Blaha Lujza téri
épületének lebontása után a színház társulata két évi „albérlet" után 1966-ban a teljesen felújított Hevesi Sándor téri épületbe költözött. A következő, ötödik ötéves
tervben sem szerepel a várva várt új
Nemzeti Színház építésének megkezdése.
Az elmúlt évad közepén bizonytalan időre
becsukta kapuit a Katona József Színház.
Jövőjéről végleges, megnyugtató döntés
még nincs.
Az Állami Operaház 91 éve generáltatarozás nélkül üzemel. Elektromos és
színháztechnikai berendezései korszerűsítésre várnak. Közeli teljes felújítása
elkerülhetetlenné vált. A rekonstrukciós
tervek elkészültek. Az Operaház fel-újítási
munkáinak megkezdése előtt szükség van
a Hajós utca 11. szám alatti tízemeletes
üzemházra, ahova az Opera-ház teljes
adminisztrációja, raktárai, mű-helyei, házi
nyomdája, próbatermei, házi színpada és
az új gázfűtésű kazánház kerül. Az
épületet az utca alatt folyosó köti majd
össze az Operaházzal. Az erre vonatkozó
tervek elkészültek, és jóvá-hagyásuk is
megtörtént.
Az
Operaház
rekonstrukciójához az Erkel Színházat
önálló színházi üzemre alkalmassá kell
tenni. Ennek a tervei ugyancsak elkészültek már.
Az Operettszínházat 1968-ban felújították. Ebben az évadban új elektroakusztikai berendezést kap.
A Vígszínházat 1952-ben állították
helyre. Szakaszos felújítását tervbe vették.
A színház 1975 őszén két hónappal később
nyitott,
mivel
új
fényszabályozó
berendezést építettek be. A Pesti Színház
bauxitbeton épületével a megerősítésen
kívül különösebb tervek nincsenek.
A Madách Színház újjáépítése 1961ben fejeződött be. A Madách Kamara-

színházzal együtt új fényszabályozó berendezést kapott. A következő ötéves
tervben az elektromos vezetékhálózat
valamint az elektroakusztikai berendezés
cseréje várható. A Madách Kamaraszínház szakaszos felújítása folyamatban van,
és előreláthatólag 1978-ban fejeződik be.
Tavaly a transzformátorállomást újították
fel, idén az előcsarnokot fogják, míg
1977-ben az öltözőket. Tervbe vették a
színház légkondicionálását is.
A Thália Színházat 1974-ben felújították. Többek között új fényszabályozó és
elektroakusztikai berendezést kapott. Az
Operaház műhelyházának építése előreláthatóan itt is gondokat okoz majd. A
bontás és az építés valószínűleg zavarja
majd a színház munkáját. A színház
öltözői is beleesnek ugyanis a bontásba,
és így új öltözők építésére lesz szükség.
A József Attila Színház teljes rekonstrukcióra vár. Az erre vonatkozó tanulmánytervek elkészültek. A kivitelezésre
azonban az ötödik ötéves tervben előreláthatólag még nem kerül sor. A következő években - még a teljes felújítás előtt
- kicserélik a fényszabályozó és
elektroakusztikai berendezéseket.
Az új Állami Bábszínház ötödik éve
épül, és sajnos még az sem biztos, hogy a
társulat a következő, 1976-77-es évadot az
új épületben kezdheti meg. Itt érdemes
megjegyezni, hogy az első Nemzeti
Színházat 1835 és 1837 között nem egész
két év alatt, a Népszínházat, a Nemzeti
Színház későbbi otthonát, amely tavaly
október 15-én lett volna 100 éves,
mindössze egy év alatt építették fel.
Egyedül az vigasztaló, hogy a Bábszínház felújított otthona az épülő győri
színház után a legkorszerűbb lesz.
Az Irodalmi Színpad átépítése ugyancsak a tervezettnél hosszabb ideig tart.
Készül a Várszínház is.
A Budapesti Gyermekszínház nemrégiben új elektroakusztikai berendezést
kapott, és idén új fényszabályozót szerelnek fel. Ettől függetlenül a színház teljes
felújításra vár. A tervek elkészültek, és
ami a legfontosabb : a kivitelezésükhöz
szükséges anyagi fedezet biztosított.
A Mikroszkóp Színpadot tavaly, a
Kamara Varietét 1959-ben, a Déryné
Színházat 1964-ben, a Vidám Színpadot
197 2-ben újították fel.
Végleges otthont kapott a BNV volt
osztrák pavilonjában a Körszínház is,
amelyhez a következő években kiszolgáló-helyiségeket, öltözőket építenek. A
szabadtéri színpadok közül tavaly a
Margitszigeten, idén a Park Színpadon

szereltek, illetve szerelnek fel új fényszabályozó berendezést.
A vidéki színházak közül - a győri
Kisfaludy Színházat és a Szegedi Nemzeti
Színházat kivéve valamennyit fel-újították
az elmúlt harminc év során. Ennek
ellenére néhány épület igen rossz
állapotban van. Ez utóbbiak közé tartozik
a veszprémi Petőfi Színház és a kaposvári
Csiky Gergely Színház, amelyek teljes
felújításra várnak.
A jelenlegi győri Kisfaludy Színház
teljesen elavult. Épül és 1977-78-ra elkészül az új színház, amely több mint
hatvan év után az első új színházépület
lesz hazánkban.
A Szegedi Nemzeti Színház 1886-ban
épült épülete van valamennyi színházunk
közül a legrosszabb állapotban. Mielőbbi
teljes felújításra vár. A rekonstrukció
megkezdése hosszú évek óta húzódik.
Hamarosan megnyílik azonban a Szegedi
Kamaraszínház,
bár
a
legutóbbi
értesülések szerint az épület műszaki
átadásával kapcsolatban problémák merültek fel.
A tavaly májusban Szegeden rendezett
II. Színháztechnikai Napok egyik központi témája szintén a színházak műszaki
állapota volt. A találkozó résztvevői
egyöntetűen arra a megállapításra jutottak,
hogy „ . . . színházhálózatunk gazdaságos
műszaki üzemeltetése tervszerű fejlesztés
nélkül megoldhatatlan. A fenn-álló
problémákat sem a színházak, sem a
közvetlen felügyeleti szervek saját hatáskörükben megoldani nem képesek, így
átfogó központi intézkedésekre van
szükség." De milyen intézkedésekre?
Először is az anyagi eszközök mennyiségi
korlátait - a népgazdaság teherbíró
képességét - objektív realitásként - tetszik,
nem tetszik - tudomásul kell venni.
Ugyanakkor a meglevő anyagi eszközöknek a színházi területen belüli jobb, célszerűbb és hatékonyabb felhasználása
nagyon sokat segíthetne a pillanatnyi
állapotokon. A rekonstrukciós munkák-ra
fordítható összegeket koncentráltabban és
tervszerűbben kell felhasználni. A
különböző minisztériumoknál és tanácsoknál rendelkezésre álló összegeket
központi helyről kellene elosztani. A fejlesztési, rekonstrukciós munkák, az új
létesítmények, a tervek kötelező felsőbb
szintű jóváhagyására országos hatáskörű
intézkedési jogkörrel felruházott tárcaközi koordinációs bizottságot kellene
létrehozni, amely az összes színházra, illetve színházi jellegű létesítményre (művelődési házak, szabadtéri színpadok
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stb.) kiterjedne. A munkák tervszerű
összevonása egy-egy hosszabb leállítási
periódusra megakadályozhatná a további
állagromlást, vagy a már rendbehozott
épületek újbóli leromlását, sőt így folyamatosan gondoskodni lehetne a már
helyreállított színházak műszaki továbbfejlesztéséről, a technikai elmaradottság
fokozatos csökkentéséről. Meggondolandó
lenne egy „fregoli"-színház létre-hozása
abból a célból, hogy az éppen felújításra
kerülő színház társulatának ideiglenes
otthont adjon. A teljesen ki-ürített
színházban zavartalanabbul és gyorsabban
dolgozhatnának az építők. A színházak
műszaki állapotával kapcsolatos végleges
és megnyugtató megoldást azonban csak
új, korszerű színházak építése jelenthet
majd. Ki kell tehát dolgozni a színházak
hosszútávú felújítási, fejlesztési és építési
terveit.
Ehhez
azonban
előbb
elengedhetetlenül szükséges szín-házaink
műszaki állapotának alapos, országos
felmérése.
E számunk szerzői:
BERKES ERZSÉBET újságíró, a Magyar
Ifjúság munkatársa
BREUER JÁNOS zenekritikus, a Magyar
Zene szerkesztője
EÖRSI ISTVÁN író
FÖLDES ANNA az irodalomtudományok
kandidátusa, a Nők Lapja rovatvezetője
FÖLDÉNYI LÁSZLÓ a debreceni
Tanárképző Főiskola tanára
KOLTAI TAMÁS újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa
LUX ALFRÉD az Országos Pedagógiai
Intézet adjunktusa
MÉSZÁROS TAMÁS újságíró, a Magyar
Hírlap munkatársa
MOLNÁR GÁL PÉTER újságíró, a
Népszabadság munkatársa
NÁNAY ISTVÁN újságíró, a Csepel című
lap munkatársa
RAÁB GYÖRGY műfordító
RÓNA KATALIN újságíró, a Hungarian
Travel Magazine munkatársa
SZÁNTÓ JUDIT dramaturg
SZILÁDI JÁNOS újságíró, a Magyar
Nemzet munkatársa
SZŰCS MIKLÓS a Színházművészeti
Szövetség munkatársa

A színházművészet
minősítésének csapdái

A színházról folyó vita - úgy tűnik - határozott fordulattal az alapvető kérdések
irányába kezd kanyarodni : a művészeti ág
esztétikai, tehát fundamentális feltételeit
kezdi vizsgálni. Mihályi Gáboré az érdem
(L.: A rende-zői színház című cikkét a
SZÍNHÁZ 1975. decemberi számában),
hogy akár tudatosan, akár csak sejtéseinek
engedve, de felfedezte azt, amit eddig még
csak kevesen vettek ész-re: a hazai vagy
akár a nemzetközi szín-házművészetről
folyó eszmecsere mind-addig lényegét
tekintve meddő csatározás vagy taktikai
szempontok alapján létrejövő szövetség
csupán, amíg tisztázatlanok maradnak a
művészeti ág általános és speciális
esztétikai törvényei, amíg nem világos,
hogy mit értünk a színházművészet
formastruktúráján, mi az esztétikai viszonya
az adott dráma és ennek színjátéki
megvalósulása
során
a
kétféle
tartalomnak, hogy egyáltalán valóban
kétféle tartalom jön-e létre, s ha igen,
szükségszerű-e vagy sem stb. Az ürügy,
amelynek
apropójaként
Mihályi
gondolatokban gazdag mondanivalóját
kifejti, a rendezőinek nevezett színház,
szembeállítva az ún. irodalmi és színészi
színházzal. Ürügynek tartom a kiindulást
még akkor is, ha a cikk írója végül is a
rendezői színház mellett foglal állást, ui.
ha jól értettem és jól éreztem, elfogultsága
nem elsősorban emellett, hanem a ló
színház mellett teszi le a szavazatot, és
ebben maradéktalanul egyetérthet vele
mindenki. Nem a végeredményt illetően
vitázom hát Mihályival, mert ez összeköt
bennünket, hanem azokkal az okfejtésekkel, amelyek révén végcéljához eljut.
Ebből következik, hogy alapelveink
azonossága kizárja e vitából a „véres
konfliktust" és a tragikus feloldhatatlanságot, és ezek helyett talán a termékeny
továbbgondolásra serkent.
Mit is vallanak hát igazában az ún.
irodalomközpontú színház hívei? Valóban
azt, hogy „a dráma minél hívebb
színpadra állítása" (31. O.) legyen a színház legfőbb célja? Lehet, hogy így van,
ám ezt a fölöttébb naiv óhajt Mihályi
Gábor rögtön semmissé teszi azzal az
egyetlen kérdéssel, hogy „mi a hűség

mércéje". Választ sem igénylő költői
kérdése precíz, és vitatkozni aligha lehet
vele. Annál inkább vitatható az a felfogása, amely szerint az irodalmi mű, a
dráma hűséges visszaadásának követelménye váltotta ki egyes rendezőkből azt a
tiltakozást, amely végül is a rendezői
egyeduralomhoz vezetett. A rendezőiszínház-koncepciónak nem ebben kell
keresnünk a gyökerét, ui. a dráma
sohasem valósulhat meg a színpadon úgy,
ahogyan ezt a hívei elgondolják. Ennek
alapvető oka a két művészeti ág teljesen
más egynemű közegében rejlik. Ha én a
Nórát olvasom, akkor nyelvre jellemző
elvont gondolatiság egynemű közegében
fogadom be a műalkotást. Ha viszont
színházban ülök, akkor ez a nyelvi egyneműség azonnal elveszti kizárólagosságát, és a befogadás folyamatába legalább ilyen hangsúllyal kapcsolódik be a
látás egyneműsége. Ennélfogva a dráma
hű, hívebb vagy akár leghívebb
visszaadása nem lehet más, mint maga a
dráma, mert mihelyt én Nórát megláttam,
ez már valaki más, mint akiről olvastam.
Sőt Nóra nemcsak megjelenik a maga
testiségében, hanem beszél is, mozdulatai,
gesztusai vannak, hangjának színével,
dallamával, erejével akusztikai hatást
gyakorol rám stb. És ha ehhez hozzágondoljuk a drámával szemben a színpad
valóságos terét, a díszletek, a kellékek, a
kosztümök stb. valódi objektivitását,
vitathatatlanná válik, hogy új és egyszersmind autonóm művészi ággal, a színjátékművészettel van dolgunk. Ezeket a
ma már közhelynek számító tényeket
nem ma fedeztük fel, hanem a színházművészet létrejötte pillanatától tudták
vagy sejtették, következésképpen nem
ebben kell látnunk az ún. rendezőiszínház-koncepció kialakulásának okát. Hogy
miben, erre később megpróbálok választ
keresni, de egyelőre e gondolat-körben
maradok.
Ha tehát a két művészeti ág egynemű
közege annyira más, hogy műnemteremtő
erejük elvitathatatlan, akkor Mihályi ama
kijelentése, mely szerint „A rendező...
nem elégedhet meg a színpadra vitt mű
minél hívebb interpretálásával" (32. o.),
egyszerűen értelmét veszti, mert hisz akár
megelégszik, akár nem, mihelyt a dráma
a színjátékművészet komplexitásának
egyik elemévé válik, többé már nem az,
ami volt. A színjátéki alkotás akár jó,
akár sikertelen, akár tehetséges a rendező,
akár tehetségtelen, a műalkotás, a kész
színpadi mű többé már nem minősíthető a
drámára alkal-

