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SZÍNPAD ÉS KÖZÖNSÉG ÚJ EGYSÉGE FELÉ 
Irta: Angyal Endre MA SOKAN megszokták, hogy a színpadot és a nézőteret két 

külön világnak, külön értékű önálló részeknek tekintsék, 
s ezt szinte alapvetően természetesnek tartják. Pedig a 

színház eme formája csak az újkor szülötte, a reneszánszé. A rene-
szánszelőtti színjátszás két nagyszerű példája, a görög dráma és a 
gótikus misztérium sokkal szorosabbnak érezte a kapcsolatot, az 
egységet néző és színpad közt. Hasonlatos a helyzet a képző-
művészethez. A görög vagy gótikus szobor, e stílusok fény-
korában, kultusztárgy volt, az istenség számára szolgált, nem 
pusztán emberi szemléletnek. A gótikus művész például a magas-
ban, emberi szemtől alig látott helyen is teljes gondossággal 
dolgozta ki a szobor vagy ornamens minden kis részletét. Ha 
pedig ember is láthatta a műalkotást (pl. a bejárat vagy templom-
belső szobrait, freskóit, az üvegablakokat), úgy a szemlélet 
elsősorban vallásos, kultikus célt szolgált, s az esztétikai szem-
pont, amennyiben egyáltalán fölmerült, csak alárendelt szere-
pet játszott, beilleszkedett nagyobb vallási összefüggések kere-
tei közé. A dráma, színház helyzete egész hasonló. Mind a görög, 
mind a középkori dráma vallási gyökerekből fakad, tehát volta-
kép kultuszcselekmény, a mítosz, illetőleg hitigazság ábrázo-
lása, amint a képzőművészet is ezt ábrázolja. A szemlélet tehát 
transzcendens hangsúlyt nyer, s a néző a színielőadás átélésével 
annak részesévé válik, amint az istentiszteletnél a hivősereg 
részese lesz a papi áldozati cselekménynek. A görög színház 
kezdetén a színpadon ott Dionysos oltára, a keresztény drámát 
pedig soká (Spanyolországban egész a X V I I . századig) a tem-
plomban adják elő. S később is, például a középkor két utolsó 
századában, egy ég borul színészre, nézőre, mindkettő egy osz-
tály, az előadást rendező polgárság sarja. A drámai cselekvés 
pedig a keresztény Kozmosz megelevenítője, tehát olyasvalamié, 
ami a hivő lélek számára realitás (passió, szentek története, túl-
világ). A passiók, misztériumok nagy hatásáról szóló följegy-
zések igazolói ennek a szoros összefüggésnek. 

Az Egyház áldozatában a ministráns is egyik hordozója 
a kultusz és hivősereg kapcsolatának. A ministránsok a nép 
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közül valók, mégis a szent áldozatnál szolgálnak, a nép nevében 
vesznek benne részt. A kultikus eredetű görög tragédiában a kar 
szerepe az, mutatis mutandis, mint a ministránsé : a nép kép-
viselője a szent cselekményben, áldozatban, s erősíti az eszmei 
összefűződést. Aristoteles ugyan elválasztó falhoz hasonlítja a 
kart, idealizáló eszköznek nevezi, amely a drámát elválasztja 
a profán világtól. Ez azonban nem mond ellent a közönséggel 
való kapcsolatnak. Hisz ez a fal-szerűség csak annyit jelent, 
hogy a közönség maga is, a színjáték átélése közben, egy maga-
sabbrendű, a profán dolgokon fölülemelkedő és az isteniekhez 
fűződő világban van jelen, amint később a keresztény liturgia 
is a profán világon fölül és kívül, templom falai közt játszódik 
le. A templom szó maga a görög temenos-ból származik, s áldo-
zati cselekmény számára kihasított, elhatárolt területet jelent. 
Ezen az elhatárolt szent területen, temenoson belül azonban 
lehetséges, sőt kell is a két szféra (áldozat-hivők, a dráma ese-
tében cselekmény-nézők) kapcsolata. Az európai ember érezte 
ennek szükségességét, például amikor a nyugati keresztény egy-
ház szakított az istentisztelet mágikus elszigeteltségével, amint 
azt Kelet, ikonosztázos templomaival kialakította. A nyugati 
bazilikatípusban már nincs ikonosztáz, hanem népoltár, amely-
nek áldozatába a hivősereg közelről belekapcsolódhat. S még 
az orthodox egyház is szükségesnek érzi, hogy a misének leg-
alább egyes részei az ikonosztázon kívül, a hivők közelében 
játszódjanak le, a templom hajójában. 

Az ókori görögségnél a dráma a tulajdonképeni liturgia, 
de a keresztényeknél is közel kell hozzá esnie, amint ez volt 
az eset a kereszténység legfényesebb korszakaiban. Nem pótolni 
kell a templomokat színházakkal, hanem a drámai művészetet 
metafizikai irányba kiegészíteni. Minden igazi műélvezet is vég-
elemzésben az istenibe torkollik s az esztétikai extázis természe-
ténél fogva átfolyik vallásos területre. Igazi műélvezet csak az 
istenség hátterén lehetséges. Ezért van jogunk ma is drámát 
és liturgiát rokonítani, annál inkább, hisz a keresztény liturgiá-
ban sok a drámai elem, s a mise végelemzésben a keresztáldozat 
misztikus megelevenítése, hasonlóan a passió drámai megeleve-
nítéséhez. S a misztikus élmény válhat drámai cselekmény for-
rásává, ihletőjévé is, amint a spanyol barokk dráma esetében 
látjuk. A liturgiát pedig szintén fenyegette az újkorban az a 
veszély, hogy a hivő elszakad tőle. A drámát a proszcénium 
kezdte elszigetelni, a képet a keret, az istentiszteletnél pedig 
a szent cselekmény már nem volt oly lényeges a maga meneté-
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ben a hivő számára, aki egyre inkább magánimádságait kezdte 
alatta elvégezni. A koncertszerűvé változó egyházi zene kezdte 
a főszerepet játszani, s félő volt, hogy a templom is csak egyolda-
lúan esztétikai élvezet helyévé válik. Amint azonban a mostani 
századfordulón ismét kezdték a dráma kultikus jellegét hang-
súlyozni, kezdték a képzőművészetet is a puszta élvezői ínyenc-
ségnél többre tartani, úgy az Egyházban is kialakult a liturgikus 
mozgalom, amely a népének megreformálásával, s az istentisz-
telet alatti együttimádkozás bevezetésével, de legalább az imák 
és a miseszöveg szorosabb eszmei kapcsolatával ismét helyre-
állította a kultikus egységet. Természetesen mind itt, mind az 
új drámai törekvések esetében csak eszmei egységről lehet szó. 
Nem mindenki végezhet maga istentiszteleti cselekményt, s nem 
mindenki léphet maga színpadra. Még a protestantizmus is, 
amely pedig elvben mindenki papságát hangoztatja, külön papo-
kat avat, akik az istentiszteletet végzik. A dráma pedig nem 
vihet szintén mindenkit színpadra, de eszmei közösségben azért 
élhet a nézővel, s ezt a kapcsolatot pl. közös énekekkel még egy-
ségesebbé teheti. Nem akadály az sem, hogy a színpad emelt 
s a színészek kosztűmje sem : az eszmei egységet mindez nem 
gátolja, amint az oltár és miseruha sem. 

A kultikus, egyházi formák kötöttségéből való szabadulás 
és puszta esztétikai értékek előtérbe helyezése már a reneszánsz 
és az újkori kultúra felé utal. Párhuzamos ez azzal a folyamat-
tal, amelyet Pinder a képzőművészetben Anerkennung des Be-
trachters névvel illet. Az első lépés épp a dráma kihelyzése a 
templomból a nép közé. De a szemlélő ekkor még mindig együtt-
élőt, a művel végső fokon eszmei egységben élő egyént, illetve 
tömeget jelent, mint például a misztikus kontemplációra szánt 
későgótikus szobroknál, képeknél láthatjuk. A szárnyasoltár össz-
kompozíciója még egy magasabb, metafizikai egység jelképe, 
s az a passió, a misztérium színpada is, esetleges detailrealizmu-
sok ellenére, aminők például francia földön (Valenciennes) buk-
kannak föl. 

Ez az egység megbomlik akkor, amikor a proszcénium rend-
szere kialakul. Ez a folyamat ugyanaz, amit a festészetben a 
képkeret kialakulása jelent. Ami a freskóval vagy a székesegy-
ház reliefsorozatával szemben a Tafelbild, a keretbe foglalt, 
önálló létezésre szervezett és csak, vagy túlnyomóan esztétikai 
élvezetre szánt festmény, az a nézőt és színészt, közönséget és 
színpadot magasabb egységbe foglaló kultikus drámával szem-
ben a puszta játékká változó szín-játszás. A proszcénium, amely-
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nek Sebastiano Serbonál, a nagy reneszansz-festők kortársánál már 
kialakult formáját találjuk, szigetel, különválaszt, s a vallásos cél-
nak eddig alárendelt esztétikai mozzanatot öncéllé emeli, s ezzel 
az idők folyamán egyre növekvő mértékben gyökértelenné teszi. 
A vallásos kollektivizmus helyébe esztétikai individualizmus lép, 
a hitbeli realitás helyébe kitalált történet, Shakespearenél ez az 
elszakadás a középkori «realizmustól» (e szót skolasztikus érte-
lemben véve) még kisebb, csak ez a realitás kezd a hitbeli síkról 
történeti síkra áttolódni (királydrámák). Viszont Shakespeare 
színpada sem az újkori Guckkastenbühne még, hanem szorosab-
ban egybefűzi közönségét a drámával. A barokk pedig, amely 
sokban új eszközökkel folytatja a gótikát, világszínjáték-gondo-
latával áttöri a proszcénium-adta keretet. Viszont a metafizikai 
kötöttségektől újból mentesülő klasszicizmus és X I X . századi 
pozitivizmus ismét teljes elszigetelődést hoz : s erre szüksége is 
van, mert amint nem képes nagy kultúralkotó szellemeket létre-
hozni, úgy nem látja szükségesnek a drámában sem a mélyebb 
megrázkódtatást, s a színházat csak múló narkotikumnak, futó-
lagos élvezetnek tekinti. A deszkák, amelyek a világot jelentik, 
csak egy szórakoztató álomvilágot kezdenek ábrázolni, s a még 
romantikus hagyományban gyökerező problémaköltők egyre hát-
térbe kezdenek szorulni a könnyű vígjáték, operett és sekélyes 
társadalmi tucatdráma mögött. Itt azután kapóra jön az el-
szigetelő proszcénium néző és színész közt. 

Századunkban azután fordul a szél. A vallásos érzés meg-
erősödésével és a közösségi szellem előretörésével párhuzamo-
san, mint már említettük, új színpadi és drámai formák vágya 
ébred. Reinhard Johannes Sorge új kultikus drámáról álmodik, 
maga is Bettierében megkísérli színpad és közönség metafizikai 
élményben kiteljesedő kapcsolatát fölvenni. Párizsban André 
Gide kísérletezik metafizikai színházzal. A színház ismét több 
akar lenni tűnő narkotikumnál, nagyobb megrázkódtatást nem 
okozó élvezetnél, több még az új humanizmus «erkölcsi intéz-
ményénél» is, amilyenné Schiller óhajtotta tenni, s a kollektív 
élet ritmusát akarja hordozni. 

S bekövetkezik a nagy, a merész lépés : Mayerhold és Gro-
pius lebontják a proszcéniumot, s ezzel elvágják a reneszánsz-
tradíciók útját, ledöntik a korlátot, amely a közönséget kizárta 
a nagyobb átélés, együttélés lehetőségeiből. A szabadtéri játé-
kok nagy elterjedtsége századunkban is azt mutatja, hogy a két 
elválasztott réteg ismét egybe kíván forrni. Ezt a magasabb-
rendű, kultikus és kollektív egybeforrást legszebben a német 



1 2 0 

Thingstátték mutatják, ezek a nagyszerű szabadtéri színházak, 
amelyek építészetükben a görög hagyományt századunk élet-
stílusába fogalmazzák át, s ahol az előadott darabok már nem-
csak esztétikai élvezet, hanem a közösségi életeszmény hordo-
zói. A fikció helyébe tehát újból a realitás lépett (K. Heynicke : 
Der Weg ins Reich c. Heidelbergben 1935 nyarán előadott darabja 
szép példa erre.). A közösség sorsa az, ami a színpadon is leját-
szódik, s a drámát befejező közös énekben elválaszthatatlanul 
összeforr színpad és nézőtér. Heynicke darabja például az ár 
ellen gátakat építő község életét viszi színre : de ez csak szim-
bólum, amely mögött mindenki számára áttetszik az igazi érte-
lem : a németség megújulása, Hitler vezetésével, a bolsevizmus 
leküzdése. A szereplőknek nincsenek is neveik, mert hiszen itt 
nem meséről van szó, hanem kifejezésről, kultuszról. 

A fenyegető ár ellen gátakra van szükség. Munkások kelle-
nek, látjuk is őket, különböző színű ruhákban fölvonulni. De 
soraikban nincs egység, s amikor megjelenik a vörösruhás csá-
bító, akinek alakjában mefisztói reminiszcenciák, a középkori 
dráma ördögének emlékei hordozzák a bolsevista agitátor sze-
mélyét, egyrészük lázadásba tör ki, otthagyják a munkát, s csá-
bítójukat követik. Az ár egyre nő, s az eddigi gyönge gát be-
szakad. Kakofonikus zenei hangok kísérik a katasztrófát, amely 
hangokból avatott fül kiérzi a weimari köztársaság élvhajhász, 
nemzettől idegen jazz-ritmusait. S ekkor megjelenik a mérnök. 
ö is e nép fia, de távol élt tőle, s idegenből jött fajtája megsegí-
tésére. Trencskót-felöltőt hord : s alakjában, bár csak a mérnök 
nevét viseli, Hitlerre ismerünk, akinek hazája, Ausztria, 1935-ben, 
a dráma előadásának évében még távol, nagyon távol állt a 
Birodalomtól. A mérnök vezetésével megindul az új építőmunka. 
Hiába okozna zavart beleszólásaival a berohanó, bolondjelmezt 
viselő, mindent jobban tudó, a mindenben saját egyéni kicsinyes-
ségét érvényesíteni óhajtó kritikaszter típusa, s hiába jelenik 
meg újból a, csábító : a közösség újra összefogott erején nincs 
hatalmuk. Most már mindenki egyet akar : az eddig vörösinges 
vagy különböző színekbe öltözött munkások is, az egység jel-
képéül, azonos munkaruhában jelennek meg. A munka elkészült, 
a nép eggyéforrt. Hogy pedig ez a történés mennyire a közön-
ség, a közösség dolga, azt az eszmei kapcsolaton kívül a záró 
fölvonulás is igazolja. Egységes tömegben vonulnak föl a szerep-
lők, a Horst Wessel-dal magával ragadó ütemeire, amelyet már 
az egész közönség énekel, amely megértette, hogy itt róla volt 
szó, hogy itt az ő sorsa, a német nép sorsa elevenedett meg. 
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Ilyen kapcsolat létesüléséhez emelkedett lélekre van szük-
ség, s ilyen emelkedett lelkiállapot kialakításának a szabadtéri, 
vagy amint később rámutatunk, szabadtérszerű színház fontos 
eszköze. Megérezték ezt már Lienhardték, s az új szabadtéri 
játékok többi előfutárai. A szabad ég nagyszerűsége alatt sok-
kal mélyebb, szentebb az élmény, sokkal nagyobb már eleve 
a megragadottság. Tanubizonyság lehet erre egy szemtanu be-
számolója az északnémetországi Stedingsehre szabadtéri játé-
káról, Oldenburg mellett, amely a stedingi parasztok hősies sza-
badságküzdelmét viszi színre : 

«Két óra hosszat tart az előadás. Tizennégyezer ember 
állja lélekben megrendülve a nyári hőséget, tizennégyezer német 
embert ragad meg a stedingiek hősies küzdelme szabadságukért 
és jogukért. Hogy mennyire magukkal ragadják a stedingsehrei 
játékok a nézőt, sőt mondhatnók : mennyire belevonják a cselek-
ménybe őt magát, arra álljon a következő bizonyíték : A három 
kép közti, egyenként öt percig tartó szünetekben, mindenki 
némán és lelkében megragadva ülve maradt. Vajaskenyérpapír 
nem zörgött, ásványvizes üveget nem emeltek a szomjas ajak-
hoz — s mindezt olyan nézőknél, akik legnagyobb része még 
egyáltalán nem látott színházat ! Szerte német földön mindenütt, 
ahol csak a szabadban játszanak, egyre erősebben és erősebben 
tör föl ez a nagyerejű élmény, s mentől többet foglalkozunk 
a német szabadtéri játékok lényegével, annál bizonyosabbak 
vagyunk benne, hogy ez a német kultúralkotás egyik legérté-
kesebb és legnépszerűbb kifejezési formája, s hathatósan elő-
segíti korunk nagy művelődéspolitikai föladatát : az egész nem-
zet lelki gyógyítását és nevelését. A szabad ég nagy távlatainak 
a tájnak és népiségnek eggyécsendülése, a nézők és szereplők 
közössége nagyjaink költői alkotásaival, amint ez a szabadtéri 
játékokban megnyilvánul, bizonyára a német városi és vidéki 
nép széles rétegeit fogja megnyerni a kialakuló német nemzeti 
színház eszméje számára.» (A «Theater im Freien» kiállításának 
katalógusából, Frankfurt, 1937.) 

A szabadtéri színjátszás e sajátos varázsa, mely szorosabbá 
fűzi az egységet a színpad és nézőtér közt, tette a franciaországi 
(Nîmes, Orange) és az olaszországi (Róma, Verona) szabadtéri 
játékokat is oly népszerűekké. Még ha itt, Stedingsehretől el-
térően, esti világításban játszanak is, s a római Caracalla-termák 
színpada sok tekintetben a zárthelyi színpad eszközeivel dol-
gozik, megvan az a csodálatos fluidum, amely a Guckkasten-
bühne világából hiányzik. S ezt az élményt állítja a Harmadik 
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Birodalom azután a népi közösség szolgálatába, amely népi 
közösség végelemzésben szintén metafizikai megalapozottságú, 
európai küldetésében csak úgy, mint sokaktól félreértett, de 
nemes szándékú Istenkeresésében. 

A népi fogalmazású közösség-eszmény mellett a vallási közös-
ség gondolatát és az ebben történő összeforradást szépen fejezik 
ki az ezidei pécsi szabadtéri játékok. Itt is már a környezet, 
a Dómtér kifejezi azt, hogy nem puszta játékról van szó, hanem 
az istentisztelet titkainak, a keresztény vallás igazságainak meg-
elevenítéséről. Itt is egy égbolt, egy környezet foglal össze nézőt 
és színészt. A színpad emeltsége, a szereplők kosztümje nem 
több, mint az oltár emeltsége, az istentiszteleti ruhák. Mert 
ami lejátszódik, az a jézusi megváltás misztériuma, s ez a keresz-
tény nézősereg kollektív ügye is. Ezeknek a játékoknak célja 
is egy új, kultikus dráma megteremtése volt, az új drámáé, ami 
több mint puszta műélvezői ínyencség, ahol az esztétikum a 
metafizikába transzcendál és annak csak részét alkotja. Ez a 
dráma már nem a nézőtől különálló, vele csak esztétikai kap-
csolatba jutó alkotás, hanem kultuszcselekmény, s közönsége 
elmondhatja a római író szavaival: tua res agitur. 

Ez a végső célja Adolf Linnebach új színpadi kísérletének 
is. (v. ö. Színpad, 1936. III—IV.) Az egész színház itt egység : 
amfiteátromszerűen félkörben elhelyezkedő ülések előtt (minden-
honnan egyformán jól lehet látni, szemben a régebbi, szociális 
szempontok szerint beosztott Rangtheaterrel) helyezkedik el a 
szabadtéri dekorációk módjára, plasztikusan vagy félplasztiku-
san fölépített színpadi kép, amely vetítéssel is kiegészíthető. 
A színpad tulaj donképen gyűrűforma korong, amely az egész 
nézőteret körülveszi, s amelynek nem látható részén már előre 
fölépíthetők a szükséges diszletek. A proszcénium természete-
sen hiányzik s az egész térre közös kupolahorizont borul : erre 
vetíthetők a légköri jelenségek. «Állítom, — mondja Linne-
bach — hogy a jövő színháza csak olyan színpadi ég alatt játsz-
hatik, amely nincs már a proszcénium, a színpadi keret mögött, 
hanem a nézők sorai fölé is boltosul. A természeti tünemények, 
felhők, villámok és a légkör egész játéka közvetlenül a nézőkre 
is fog hatni. A néző nem lesz többé elválasztva ezektől a jelen-
ségektől, — nem lesz proszcénium és színpadkeret — hanem 
közvetlenül mellette és fölötte éli át a játékot minden színi 
járulékával együtt. S ha attól természetesen el is tekintünk, 
hogy valódi záport és jégesőt zúdítsunk a közönség nyakába, 
mégis meg kell annak az érzésnek lennie, hogy a színpad esemé-
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nyeiben magunk is részesek vagyunk. Nem tartom helyesnek 
azt az ellenvetést, hogy ez kissé túlzást jelentene és hogy a közön-
séget meg kell kímélni a lelki megrázkódtatástól és attól, hogy 
figyelme a játéktól elterelődjék. Ellenkezőleg : az előadásnak épp 
az a célja, hogy a néző érezze ezt a megrázkódtatást. A figyelem 
elterelését meg úgy lehet elkerülni, hogy csak akkor folyamo-
dunk ilyen hatásokhoz, ha azok a játéknak és a költő szándéká-
nak szolgálnak.» 

Linnebach maga utal arra, hogy ez új színházban mindent 
lehet játszani: nagy színjátékokat, Shakespearet és a világ-
irodalom klasszikusait, nagy operákat, Wagnert, Mozartot, Ver-
dit, de akár operetteket is. Úgy érezzük azonban, hogy az új 
színházzal velejár a műsor transzponálása ideológiai síkra. A mult 
század mulattató színháza helyett nagyobb mélységre kell töre-
kedni. A klasszikus művekben az eszme kidomborítására van 
szükség, minden vonatkozásban pedig exisztenciális értelemben 
vett elmélyülésre. Még látszólag könnyebb műfajok is lehetnek 
ideális értékek hirdetői, példa erre a német filmgyártás, amely 
e téren is példaadó, szemben a hollywoodi kufár-szellem, vagy 
inkább szellemtelenség silány alkotásaival. Az új színház ennek 
az elmélyülésnek fontos hordozója lesz és kell, hogy legyen. 

Linnebach végcélja a közösség színháza, amelynek kultikus 
értelme és rendeltetése van. S erre kell törekednie az egész modern 
színházesztétikának, színi irodalomnak. El kell vetnünk a Guck-
kastenbühne kötöttségét s az egész sekélyes színpadi tucat-
irodalmat. Meg kell teremtenünk ismét azt az egységet előadás 
és közönség közt, amit ősi kultuszcselekmények résztvevőinek 
egész pszihofizikai lényét betöltötte, s amely a közösség meta-
fizikai meggyökerezettségének hordozója, kifejezője volt. A drá-
mának ismét áldozattá kell válnia, s ebben a magasztosság helyébe 
puszta élvezetet állító proszcénium-rendszer csak akadály. 

A BOSSZÚ 
Néha arról álmodom, hogy koráll vagyok, 
kővé pirosult szívem fölött vad hullámok 
húznak dalt nekem, sirály szárnya 
suhan testem felett s ujjaim hasadékán 
osonnak apró halak, alattomos hátam 
tengerhab veri és hosszú, sötét éjeken, 
ha ember közelít, szívem zátonyként kiemelem. 

Nagy Méda 


