
fűzött kommentárok megkímélték a nézőt az
okoskodó magyarázatoktól, de emlékezetesen kel-
lemes modorban, szellemes következetességgel
rettentették el mindenfajta ostobaság, szenti-
mentalizmus, konvenció élvezhetésétől.)

Gyárfás Miklós tankönyvíróként vagy narrá-
torként különböző, de egyformán szerencsésen
választott formában színházról és drámáról val-
lott nézeteit nyújtja át. Soha nem tagadja meg
írói egyéniségét: meleg tárgyilagosság, szelíd
szigorúság, könnyed precizitás; a hagyomány
tisztelete, ám a konvenció elvetése; a szabályok
logikájának és az egyéni szertelenségnek feltét-
len elismerése; az eltökélt lényegre törés, amely
mulatságos fénytörésben mutatja a legkomo-
lyabb dolgokat - ilyen elemekből ötvöződik
Gyárfás ironikus magatartása. Iróniája dialek-
tika: a dramaturgia tanára kegyetlen kézzel, de
megértő mosollyal boncolja a drámaíró gon-
dolatait.

Az áltankönyvből az érdeklődő nagyjából fo-
galmat alkothat arról, hogy hogyan nem szabad
drámát írni. Félő, hogy a könyv megjelenése el-
lenére a (Drámaíró Múzsái c. leckéből oly előzé-
kenyen kifelejtett) színházi dramaturgokat to-
vábbra is ellátják majd kockás füzetbe írt rém-
drámával és csomagolópapírra rótt népszínmű-
vel az eléggé meg nem győzött ambiciózus jelöl-
tek. A színházat értők és szeretők viszont sok
derűs percet szerezhetnek maguknak, ha komo-
lyan olvassák ezt a könyvet. Végül is nem árt, ha
olyasvalaki oktat arról, hogy mit nem szabad,
aki azt is tudja, hogy hogyan kell. Ez azonban a
Dramaturgiai Kisszótár egy hiányzó címszava,
lásd: Gyárfás-vígjátékok.
(Gyárfás Miklós: Tanuljunk gyorsan és köny-
nyen drámát írni; Szépirodalmi, 1968.)

Nem es Mária

A Színházművészeti Szövetség és a Szín-
háztudományi Intézet Korszerű Színház
sorozatában az év végéig az alábbi szak-
könyvek jelennek meg:
Katona Ferenc: Szabálytalan színháztör-
ténet
Kott: „Színház az egész v i lág. . ."
Appia: Zene és rendezés I - I I . k.

Petőfi a Körszínházban

Ka z im i r Ká ro l y műhe l yna pló ja

A műhely titka évszázadok óta izgatja az em-
bereket. A vágy: a nagy mű otthonába surranó
léptekkel belopakodni, mindig fölcsigázza a
képzeletet. Szerencsénkre vagy szerencsétlen-
ségünkre, a technika már ezen is segít; egy apró
mikrofon még azt is meglesi, ha a nagy kar-
mester rekedtes hangon, kissé hamisan énekli el
az Egmont nyitány fő témáját, vagy ha a fuvolás
„g" helyett „giszt" fogott hangszerén, és ezért
dorgálásban részesült. És ha már a mikro-fon
ilyen indiszkrét, a rádió még inkább az: milliók
számára sugározza szét az éterben, hogyan
próbál Klemperer, Karajan vagy Ferencsik.

Kicsit így pillant be a műbe ez a könyv, a Petőfi
a Körszínházban is, persze minden indiszkréció
nélkül. Egy vállalkozó kedvű és tettre-kész
művész gondolatait lesi meg, már in statu
nascendi, az elhatározás pillanatában, aztán ma-
kacsul végigkíséri ezt a gondolatot az anyagi
erővé - és erkölcsi és gazdasági sikerré - váló
cselekedetig. Kazimir Károlynak, a Thália
Színház művészeti vezetőjének személyes hangú
naplója ez, ötletek és tépelődések, önironikus
aggályok és halk félelmek szubjektív tanúja. És
ahogyan karmesterek próbáira besettenkedik a
magnetofon, úgy „lóg be" a Tigris és hiéna
próbáira is ez a könyv. Az indiszkréciótól, a
kulisszatitkok kifecsegésétől az óvja meg, hogy
írója - maga a rendező.

Aki a művészt papucsban, neglizsében, óhajt-
ja tettenérni, alighanem csalódik ezúttal. Sem a
téma: egy elfeledett, irodalomtörténészek polcain
porosodó dráma, sem az eszmei indíték: a mű
felfedezésének és felfedeztetésének óhaja nem
alkalmas erre. Ez a könyv, amely már kötésének,
címlapjának, tipográfiájának komolyságával is
sejteti, hogy nem pikáns léhaságok
gyűjteménye, egy vakmerő kalandot követ végig.
Ott kezdődik, hogy Kazimir hivőn hitet-len, mert
nem hiszi, hogy a Tigris és hiénát nem lehet
modernül eljátszani, és ott fejeződik be, hogy a
függelékként közölt szövegkönyv végén Petőfinek
Egressy Gáborhoz írt költeménye olvasható.

Ez a kezdet és ez a vég nem a véletlen műve,
mindegyiknek van indoka. Az indulást az immár
tízesztendős Körszínház és Kazimir személye
határozza meg; a felfedezés tüze fűti ezt a
művészt, meg alkalmilag szövetkező együttesét
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is. A befejezés pedig, amely egy odaillő Petőfi-
verssel tesz pontot egy Petőfi-tragédia végére,
elfogadott és becsült rendezői koncepciót juttat
révbe - és juttat el a sikerig. Mert el ne felejtsük
megemlíteni, noha a szakemberek előtt köz-
tudott: a Tigris és hiénát mindössze háromszor
játszották el a múlt században Kolozsvárott, a
Körszínházban viszont 1967 nyarán egymás után
tizenötször. Azután bekerült a dráma a Tháliába
és az idei szezon kezdetén a 32. előadásnál tar-
tottak. Perdöntő adat ez: önmagában indokolja
nemcsak a dráma színrevitelét, hanem Kazimir
műhelynaplójának közreadását is.

Szerencsére nincs igaza a könyvhöz illesztett
kutyanyelvnek, amely szerint a kötet olvastán „az

olvasó így lassacskán maga is színésznek vagy
éppen rendezőnek érzi magát, miközben nyomon
követi a próbák eseményeit..." Ez a könyv ugyan
nagyon egyszerű nyelven íródott - ha jól
megfigyeltem, szakmai zsargon, kevésbé ismert
műhelykifejezés elő sem fordul benne -, de azért
nem műkedvelők útikalauza, sem pedig valamiféle
színházi „csináld magad!"-barkácskönyv. Ha van
értelme e kiadványnak - és kétségkívül van -
akkor elsősorban az, hogy a szülés fájdalmairól, a
születés nehézségeiről tájékoztat. Végigkalauzol
egy jelenetsoron, amíg gondolatból előadás lesz,
megmutatja a korabeli viselet, a zene, a díszletek
fölötti töprengések értelmét, megvilágítja a
húzások, az elhagyások dramaturgiai szerepét.

A modern dramaturgia kihagyásos módszere
egyébként erre a műhelynaplóra is érvényes:
Kazimir nem vezet végig minden ötletet, helyette
néhány részletet szinte kipontoz csak. Inkább
csak szaggatottan töpreng azon, hogy mi a háttere
egy rövidítésnek, egy színpadi szituációnak, az
olvasópróbán föltett, látszólag naiv rendezői
kérdésnek. Elvi problémákba is belebocsátkozik,
ha szükséges; a húzásokról például részletesen
szól, és nem titkolja azt sem, hogy néha a rendezői
elképzelést nem annyira az ötlet nagysága, mint
inkább a lehetőségek és körülmények
kisszerűsége motiválja. Ez a fajta színházi
festékszag is a műhelynaplóhoz tartozik, amiképp
odaillik az is, hogy elfoglaltsága miatt néhány
színész itt-ott engedéllyel hiányzik a próbákról, és
hogy a Vajdahunyad várából a Körszínházba
beáramló szabadtéri muzsika nem a
legideálisabban festi alá zenével a Petőfi-mű
próbáit. Ez még mind az alkotás folyamata; a
benne felszínre törő nyíltság nem rángatja le
piedesztáljáról sem az alkotást, sem az alkotókat.
Emberi közelségbe hozza őket, és a nép-
színháznak nem utolsósorban ez is kritériuma.

Noha ez a műhelynapló néha kissé nyersnek,
időnként pedig nem eléggé megszerkesztettnek
hat, egészében rendkívül izgalmas, élvezetes ol-
vasmány. Ám vajúdásnál, születésnél is izgal-
masabb maga a gyermek: a megszületett mű,
amely a könyv végén olvasható. Hogy mi miért
került oda vagy miért maradt el onnan, azt
nagyjából tudjuk az előzményekből, a vallomás-
ból; de most, hogy a Kazimir által készített vál-
tozatot összevethetjük az eredetivel, még érdeke-
sebb maga a színpadi munka. Hosszabb elemzést
érdemelne, mindaz a szövegösszevonás, el-
hagyás, jelenet-átcsoportosítás, amit Kazimir a
Tigris és hiénán végrehajtott, ezt azonban a be-
mutató után a színházi kritikák részben meg-
tették már. És ez különben is egy újabb cikk té-
mája lehetne, nem pedig a műhelynaplóról szóló
beszámolóé.

A recenzensnek nem marad hátra más fel-
adata, mint az, hogy őszinte örömmel üdvözölje
ezt a kötetet, amely elindítója lehet egy érdekes,
hasznos sorozatnak, serkentőjévé válhat színház
és közönség szorosabb kapcsolatának. Dicséret
érte a Magvető Könyvkiadónak.

Gábor István

Hont Ferenc figyelemre méltó tanulmányát
olvastuk a Magyar Filozófiai Szemle 1968. 5.
számában. A színjáték eredetével foglalkozó
dolgozat meggyőzően mutat rá az ősközösségi
társadalom életében jelentkező színjátékos
mozzanatokra. Különösen érdekes, amit a
vadászat előtti felfokozott lelkiállapotot
létrehozó, „begerjesztő" szín-játékról mond,
mely a sikeres vadászat esélyeit volt hivatott
növelni. Hont Ferenc beszél a munka
elvégzése (vadászat stb.) utáni játékról is,
amikor már közönség, a törzs vagy nemzetség
előtt újra felidézték - immár szórakoztató
célzattal - a sikeres vadászat emlékeit. A
szerző bizonyítja, hogy az ünnepi színjáték és
a mágikus életszínjáték már egy magasabb
társadalmi fejlettség kísérője. Hont Ferenc
érvei meggyőznek, hogy a színjáték a
munkából ered, nem pedig a vallásból. A mai
értelemben vett drámát, melyben ellentétes
törekvések ütköznek össze, a szerző az ősi
vetélkedő színjátékból, az ünnepi színjátékok
egyik sajátos formájából származtatja.
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