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Csak szórakozni. Egyáltalán megtanul-
ja, megszokja azt, hogy az élet nem-
csak a szakember napi leckéje, hanem 
javak elosztása, emberek vezetőnek-ki-
választása, munkatársak szerzése és 
beosztottak szervezése (igazságos és 
okos munkamegosztás köztük), köte-
lesség és felelősség vállalása és telje-
sítése; nap, mint nap új és más fel-
adatok megoldása, félreértések tisztá-
zása, haragosok megbékítése, gyöngéb-
bek segítése, ellenfelek meggyőzése, el-
lenségek leküzdése és így tovább... 

Megismeri az életet, s megta-
nul mindattól ami rossz, undorodni : 
hiúság-fölverte hullámgyűrűket jogta-
lannak és károsnak tartani, felelőtlen-
ségek életgyilkos voltát fölismerni, tü-
lekedések igazságtalanságát vérforra-
lónak érezni, hazugságok semmi-vol-

tát, finom gépben homok voltát meg-
útálni-

A nagy közösségi élményt megsze-
reti: át meg átéli, hogy háromszoros 
a jó, ha kettő kapja. A férfias kiállás, 
a felelősségvállalás, s a csöndes ön-
zetlen munka sziklát-mozdító voltát 
megérzi és tiszteli, a szavuktartó em-
berek nagyságát megbecsüli. 

Életet él és életet lát. 
A SzEI arravaló, hogy a diáknépet 

vállonfogva arra tanítsa meg, hogy 
Csakugyan ember-módon, keresztény-
módon, magyar módon élje és igazlá-
tó szemmel lássa ezt az életet. 

Mindez hol van akkor, ha a diák 
beiratkozik, jár előadásra, meghall-
gatja, megtanulja, levizsgázik, abszol-
vál és elmegy . . . Szakember vált be-

lőle; de ember aki életet fog mozdíta-
ni: százakat vezetni, kenyerüket, ott-
honukat kimérni, nekik jó vagy rossz 
szót adni naponta százszor, aki csalá-
dot tart majd a kezében, aki ország 
ügyeibe szól majd bele . . . . . Mi-
lyen ember válik abból, aki ifjú nem 
volt, csak szakember jelölt... Vagy aki 
volt ifjú csakhogy az ifjúi1 életét sem-
mi egyéb nem irányította csak az, 
amit megkapott pénzért, hiszen a csa-
ládjából már kiszakadt 8 a templomot 
elkerülte...? 
^A SzEI hic et nunc teremt életet és 

ezt az életet kereszténynek és magyar-
nak akarja, mert tudja, hogy életre 
csak élettel lehet nevelni. 

(Ennek a cikknek II- részét kö-
vetkező számunkban közöljük-) 
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Amikor a kolozsvári Magyar Szín-
ház küszöbét átléptük, meglepett, hogy 
a kis színházépületben mindennek és 
mindenkinek megvan a maga helye. 
Az intendánsnak, a dramaturg-főren-
dezőnek, a gazdasági-igazgatónak, a 
szcenikai főnöknek külön-külön szoba 
áll rendelkezésére, ami számunkra az-
ért is meglepő, mert az anyaországi 
vidéki színházaknál nemhogy a külön 
irodahelyiségek, hanem maguk ezek a 
fontos szervek is hiányoznak. Sőt 
Uram Isten! Még társalgót is talál-
tunk itt, ahol a színészek színházon 
belöli társadalmi élete lezajlik. A 
nagy szegedi színházban egyetlen hely 
sincs ahol a színészek színházi, belső 
élete társadalmi keretek között foly-
hatna le nem is beszélve arról, hogy a 
szegedi öltözők rendezetlensége mel-
lett a szép fehér kolozsvári öltözők va-
lósággal 'csillognak. Szembetűnő volt 
a rend, ami a színészeket a színház-
épületen belül övezi. 

Ilyen pillanatnyi benyomások után 
az első estén láttam Tamási Áron „Vi-
tézi lélek" című darabjának előadását. 
Fényes Aliz és Nagy István tehetsé-
gét mindenki ismeri, de rajtuk kívül 
az egész szereplőgárda elsőrangút 
nyújtott. Én polgári életüket akarom 
megismertetni. Színpadi teljesítmé-
nyüket megcsodáltam, de másnap, mi-
kor személyesen is megismerhettem 
őket, még inkább csodálkoztam. A 
modorukban; a fellépésükben semmi 
sem volt, ami figyelmeztetett volna, 
hogy színészekkel van dolgom, akik 
„más emberek". Akiket általánosság-
ban a tudományos lélektan és társada-
lomtudomány a polgári embertől elté-
rő gondolkozásúaknak tart s úgy hi-
szi, hogy az élet tényeivel szemben az 
állásfoglalásuk is más. A kolozsvári 
színészek annyira öntudatos művé-
szek, oly szerényen, komolyan, elmé-
lyülten gondolkoznak minderői, de leg-
főként a hivatásukról, egymással 
szemben olyan kollegialitással visel-
kednek, (mint másutt a kívülállókkal 
szemben sem,) hogy gondolkodóba es-
tem: milyen üdvös lenne, ha a színé-
szek magánéletükkel teljesen bele tud-
nának illeszkedni a társadalom job-
bik részének életébe, hasznosabb esz-
közei lehetnének saját művészetüknek 
is és ezzel lehántanák a társadalom 
többi rétegéről azt az előítéletet, hogy 
a színész, az egész színésztársadalom 
csak üres, hiú, fölszínes erkölcstelen 
lehet. Vájjon van-e mód erre, egész-
séges tagja lehet-e a színész az egész-
séges társadalomnak? 

Minthogy a színjátszás 'összetett 
művészet, úgy maga a színház is sok-
rétű intézmény. Szervezetében művé-
szekre éppúgy szüksége van, mint tech-
nikai szakmunkásokra, sőt nem nélkü-
lözheti azt az embert sem, aki művé-
szetben és technikában egyaránt ott-
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honos, így pld. a szcenikai felügyelőt, 
a színpad tervezésére és kivitelezésére 

j képzett szakembert- A színház ember-
anyagában tehát művészi és polgári 
elemek keverednek- Önkéntelenül fel-
vetődik a kérdés: milyen a színház 
társadalma és ennek megfelelően tár-
sadalmi élete s ez hogy viszonylik a 
polgári társadalomhoz és annak életé-
hez. 

Tudjuk, hogy a klasszikus ókor fo-
lyamán, a színészt kivetette magából 
a polgári társadalom, a középkorban 
és az újkor elején éppen csak megtűrt 
tagja volt s társadalmi helyzete csak-
nem a legújabb időkig ilyen formák-
ban élt tovább. Nem akarom koron-
ként részletezni, vajjön mi volt az 
oka, hogy a polgári társadalom a szí-
nésszel szemben ellenérzést tanúsított, 
egy, a színész egyéniségéből adódó ma-
gyarázat, általában, minden korra ér-
vényesen, úgy is meg fogja magyaráz-
ni. Amíg a színész egy-egy új szere-
pével foglalkozik, egész napon keresz-
tül a próbák és előadások alatt, az 
életre keltendő alakra összpontosul a 
figyelme. Valóságos énje világának ok 
és okozati összefüggései elhomályo-
sulnak és a színész egy másik lény 
(második, harmadik, tizedik, századik, 
stb.) sorsösszefüggéseit veszi magára 
ós egy második, tizedik, századik, stb. 
én-t alakít ki magában, míg a szemé-

i lyes én háttérbe vonul és figyel. Theo-
dor Lessing szerint a színész a folyto-
nos elszemélytelenedés és szüntelen 
idegen életekbe való beleélés következ-
tében végül nem tud különbséget ten-
ni saját én-je és az idegen érzések kö-
zött. Nem tud különbséget tenni, mi az 
életszerűen valóságos és mi a csak mű-
vészileg valóságas élmény benne. Leg-
igazaJJ,) érzései is valamilyen pózban 
állnak a belső tükör előtt és ha össze-
töri a fájdalom, az való, hogy összetö-
ri, de ahogyan végbemegy benne, ab-
ban mindig van egy kevés a színészi-
ből. 

így áll a helyzet a színésszel, mint 
egyénnel. Vájjon, milyen társadalom 
az, amelynek összetevői ilyen egye-
dek? Már a színész sajátságos belső al-
kata biztosíték arra, hogy a minden-
kori polgári társadalomtól erősen el-
tér- Az olyan ember, aki a valóságos 
életben előadódó helyzeteket és össze-
függéseket nem maguk valóságában 
éli át, hanem azokat a színészi megfo-
galmazás és stilizálás formanyelvén 
még önmagának is inkább megjátssza, 
mint éli, másként is ítéli meg az em-
beri élet tényeit és összefüggéseit, 
mint az átlagos polgári ember. Ez ok-
ból természetes, hogy az életjelensé-
gek értékelésében is eltolódások, illet-
ve különbségek mutatkoznak a kétféle 
társadalom ítéletalkotásában. Ezek az 
eltolódások bizonyos korokban nagyon 
erősek is lehettek. Talán ez az oka, 

hogy a polgári társadalom kezdettől 
fogva kitaszította magából a színésze-
ket. Egyes művészek és művésznők 
személyes sikereivel szemben zordonan 
állnak az ókori törvények, melyek kéj-
nőkkel és kerítőkkel helyezik egysor-
ba a színészeket. A Lex Pupia (Kr. e. 
71-) megtiltja a szenátoroknak és fér-
fiutódjaiknak hogy színésznőt vegye-
nek feleségül. Ez volt a helyzet az 
ókorban, de a középkoron és újkoron 
keresztül is ilyen alapon variálódott 
a színésztársadalom sorsa. Csak újabb 
időkben kezdenek a színészek is a kö-
rülöttük élő tiszta emberi élet értékes, 
elfogadott részévé válni. 
Ez a folyamat a XIX. században in-
dult el, még most is tart, anélkül azon-
ban, hogy közel lenne a beteljesülés-
hez. 

Nézzük meg, hogy a színész, mint 
„másfajta" ember alkalmas-e arra, 
hogy polgári életet éljen, hiszen lát-
tuk, hogy abban erősen eltér a polgá-
ri embertől, hogy másféleképpen lát-
ja és éli m.eg az emberi élet valósá-
gait. 

Ha leszögezzük, hogy a polgári élet 
főfeltétele az állam, illetve az emberi 
társadalom törvényeinek magatartása, 
a közösségbe való beilleszkedés képes-
sége, a polgári életforma pedig a csa-
ládon belöli élet tiszteletbentartása, — 
nyilván már közömbössé is válik, hogy 
a színész másként látja és olvasztja 
magába az élet jelenségeit mert miu-
tán a polgári élet e legfontosabb felté-
teleinek megfelelt ,a polgári életforma 
élésére alkalmasnak kell tartanunk, 
még akkor .is, ha tudjuk, hogy e szí-
nésztársadalom egyedeinek sajátos bel-
ső alkata miatt a mindenkori polgári 
társadalomtól erősen eltér. Azt a kü-
lönbséget, amely a kétféle társadalom 
között szemlélet ás appercepció dolgá-
ban mégis fennáll, nem lehet célunk 
itt elbírálni, vajon a különbség me-
lyik javára billenti a magasabbrendű-
ség mérlegét. 

Természetesen vannak jelenségek, 
amelyek ellentmodanak annak, hogy 
a színész teljesértékű tagja legyen 
a társadalomnak. Elsősorban az, 
hogy a színész lakóhelyének gya-
kori változása miatt csak nehezen tud 
családot alapítani, azonkívül a színész-
nő csakhogy szerződésének eleget te-
hesen, képtelen a teherviselés idejét 
színpadtól távol tölteni. Ezek olyan 
problémák, "melyeket államilag kelle-
ne rendezni, hiszen az egy helyben la-
kó nagy színészek számtalan példája 
mutatja, hogy a színészben nem lehet 
annyi egyéni sajátosság, hogy emberi 
jegyeit végleg elvesztené, igenis kí-
vánkozik a .polgári életformák felé. A 
modern színpad egyik legkiválóbb 
nagysága, Ludmilla Pitoeff nyolc gyer-
meket szült s amellett volt ideje arra, 
hogy a legnagyobb színészek egyiké-

vé küzdje fel magát, Szent Johanna, 
Kleoáptra, Ofélia, stb- alakításaival. 

Szándékosan említettem külföldi 
példát, noha a magyar színésztörté-
netben is találhatnánk megfelelő ne-
veket, akik a polgári élet szép eré-
nyeit egyesítették és egyesítik a ma-
guk művészé letével. 

Sőt meg is fordíthatnók a tételt. 
Igen valószínű, hogy a polgári élet-
formában, családhan élő színészek sok-
kal többet tudnak produkálni színpa-
don és nem azért élnek szigorú polgá-
ri életet, mért a nagyság kötelezi er-
re őket, hanem azért igazan nagyok, 
mert rendezett életmódban a színészi 
alkotás is tágabb keretet kap, tekintve, 
hogy a színjátszásnak csak egyik fe-
le kíván ösztönt, a másik fele művelt-
séget, elmélyülést, nyugalmat. 

Természetesen a Színművészeti Ka-
marának és a magyar társadalomnak 
is vannak feladatai ezen a téren- El-
sősorban a fizetések komoly rendezé-
sével és ellenőrzésével kell módot 
nyújtani a színésznek a magasabbren-
dű polgáriasuláshoz, másrészt az egész 
művelt magyar társadalomnak kell se-
gítséget nyújtani ahhoz, hogy a szí-
nész felemelkedhessék abba a társadal-
mi régióba, amely megilleti a művé-
szete után. Ilyen körülmények között 
a továbbművelődés, az elmélyülés és a 
hivatásban/ való buzgó hit erősödni 
fog a színészben. Erre pedig nagy 
szükség van ma a magyar színpadon. 
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P r o f e s s z o r T J i * ! 
Professzor Ur minden kollokviu-

mon és szigorlaton sokat bosszanko-
dik, mert azt kell látnia, hogy a hall-
gatói nem sokat tartottak meg abból, 
amit Professzor Ur nekik előadott. Tu-
dom, hogy Professzor Ur szívesen ve-
szi az ifjúság megnyilatkozásait, ez-
ért megírom a Szegedi Hídban, hogy 
mi, a hallgatói mit gondolunk. 

Többen is olyan véleménnyel van-
nak erről, hogy Professzor Ur min-
dig az „egyetemi színvonalat" tekinti 
normának és mivel azt szeretné, hogy 
az minél magasabb legyen, egyszerre 
sok és nehéz dolgot ad elő mindig 
Nagy és szép dolgokat, úgy hogy sok-
szor szédülünk belé, de ép azért néha 
meg se tudjuk egészen érteni, vagy ha 
megértjük csak abban a pillanatban, 
esetleg még az óra végéig is világos, 
do ezután összezavarodik sok minden 
a fejünkben-

Ezért arra gondoltunk, hogy Pro-
fesszor Ur szebb kollokviumokat és 
szigorlatokat hallana tőlünk akkor, ha , 
a mi színvonalunkat tekintené és azt 
szeretné minél magosabbra emelni. Te-

Ihát, ha néha visszakérdezéssel meg-
győződnék arról, hogy mennyire ér-

i tettük meg az előadást; vagy, ha eset-
leg mindjárt a félévi kollégium meg-
kezdése előtt végigkérdezne bennün-
ket arról, hogy már mit tudunk sza-
kunknak azon a területén és ha az 
egyszer előadott, igen nehéz részeket 
újból előadná Professzor Ur, ha. meg-
győződik hogy az nem egészen vilá-
gos előttünk. Bizonyos, hogy az elő-
adás, az előadásmód színvonala, tehát 
az „egyetemi színvonal" így süllyed-
ne, de ha azt a szempontot nem hagy-
juk ki a vizsgálódásunkból, hogy az 
előadás színvonala csak eszköz, a cél 
pedig a hallgatóság színvonala, ak-
kor talán érdemes lenne ezt az áldo-
zatot azért a célunkért, hogy minél 
különb szakemberekké legyünk, meg-
hozni. 

Kérem, ne vegye Professzor Ur to-
lakodásnak és más dolgába való jogta-
lan beleszólásnak a soraimat, hiszen 
közös ügyünk az, hogy az egyetemi 
ifjúság minél jobb tudással kerüljön 
ki a magyar életbe. 
Tisztelettel: Egyik csendes hallgatója. 

Üií újság,? 
ÍIÓMMMÍviü. a. 
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