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Túl a századikon

1967 nyarán a Tulane Drama Review című
tekintélyes amerikai színházelméleti folyóirat
egész számot szentelt a kelet-európai országok
színházi életének. A tanulmányok alaposan elemezték a szovjet, lengyel, csehszlovák
színházakat és megállapították, hogy jelenleg
Kelet-Európában található a legélénkebb színházi
élet, és itt tekintik legkevésbé időszerűnek a
színház válságáról folytatott polémiákat. A
magyar szín-házzal foglalkozó dolgozat szerzője,
Henry Popkin bevezetőjében mentegetőzött, hogy
rövid ideig tartózkodott nálunk, nem kaphatott
átfogó képet színházainkról. Amit látott, az
meggyőzte, hogy a magyar színház olyan, mint
amilyen a híre: legerősebb, meghatározó jellegű
befolyása a kommersz, szórakoztató műveknek
van. Ez itt a legélőbb hagyomány, ezek ma is a
legnépszerűbbek. Az abszurd daraboknak itt nem
volt sikerük, és nem tudnak lábrakapni a modern
színház legújabb tendenciái sem.
Sommás ítélet, vitára késztet. Statisztikákat
kerestem, előadásokat néztem meg újra, hogy
ellenérveimet tényekkel támasszam alá. Aztán
ahogy olvastam az adatokat, úgy lohadt az igyekezetem. Régi, rangos sikerekre emlékeztem. A
Hamlet ötszázon felüli sorozatára, * A vágy
villamosa 320, az Optimista tragédia 252 előadására, a Tizenegyedik parancsolat 228 és a Kaukázusi krétakőr 1 4 1 estét megért produkcióira.
Csakhogy kiderült, ezek a tekintélyes előadásszámok a statisztikának egyáltalán nem az éllovasai. Az első tíz között egyik sem szerepel. A
vágy villamosa például a lista 61. helyén áll, a
felejthetetlen Kaukázusi krétakör pedig a 185en(!). 2303 előadással 1950 óta verhetetlenül az
első a Csárdáskirálynő. Második a jános vitéz,
jóval ezren felüli előadásszámmal. A legkiemelkedőbb prózai siker Az ember tragédiája.
1967-ig 694 előadást ért meg, tehát valamivel
többet, mint Abai-Dalos-Horváth Szeress belém
című zenés játéka (601 előadás).
* Országos adatok, (1945-1966).

Tudott dolog, hogy semmivel nem lehet úgy
manipulálni, mint a statisztikával, ezért az adatok
felsorolását abba is hagyom. Meghökkentő
számok, meghökkentő arányok ezek, és mégis
nehéz belenyugodni az amerikai kritikus ítéletébe. Magyarország a kommersz szórakoztató
színház hazája? Különös dolog. Érdekes, hogy
senkinek nem jut eszébe ezt írni Angliáról, pedig
színházi közhely, hogy Agatha Christie Egérfogója 1969-ben már hétezredik estéjéhez közeledik. És a Broadway kivételével nincs a világon
még egy olyan hely, mint a londoni West End,
ahol ekkora koncentrációban sorakoznának egymás mellett a kommersz produkciók. Csakhogy a
londoni színházi életet nem ezek fémjelzik.
Ezeknek megvan a maguk többnyire idős vagy
közép-korú, középosztálybeli közönsége. Ha
valaki a londoni színházi életre kíváncsi, akkor
nem ezeket a színházakat keresi, hanem az Old
Vic-et, a Királyi Shakespeare Társulatot, a Royal
Courtot, a Hampsteadi Színházi Klubot és
társaikat, melyek mondani és hatni akarnak, mert
a közönséget értelmes embereknek, nem pedig
bamba vásárlóknak tekintik.
A kérdés most már az, hogy Budapesten a
tagadhatatlanul meglevő kommersz szórakoztató
darabokkal párhuzamosan van-e olyan tartalmas
műsorválaszték, mint például Londonban vagy
Varsóban is. Ha erre a kérdésre meg-nyugtató
választ tudunk adni, akkor az amerikai kritikus
cikkét nyugodt lelkiismerettel elfelejthetjük.
Nem szeretném azt a hamis látszatot kelteni,
hogy a jó prózai műveket általában magasabb
rendűnek tekintem a zenés vígjátéknál. A Fővárosi Operettszínház jelenlegi műsorát például
jobbnak, maibbnak, nívósabbnak érzem, mint a
néhány évvel ezelőttit. A József Attila Színházat
nem azért látom ma gyengébbnek, mert mondjuk
1964-ben több prózai darabot játszottak, hanem
mert a zenés darabok túlsúlyba kerülésével
egyidejűleg az igény szállt lejjebb. Nyilvánvaló,
hogy a színházi néző önképzése nem kezdődhet
egyetemi fokon. Óvoda és általános iskola nélkül
még a középiskolába sem lehet eljutni. A baj
akkor kezdődik, ha egy színház a középiskolás
fokról visszalép az óvodába. És őszintén
nyugtalanít, hogy újabban „vájtfülű" ismerőseim
alig járnak színházba, mert amit látnak, az úgymond - nem köti le figyelmüket, nem ragadja
meg képzeletüket.
A színházjegy valóban szavazócédula. Csakhogy azoknak, akik ma azt tartják, hogy oldani
(azaz hígítani) kell a műsort, mert csak így lehet
az új gazdasági mechanizmus viszonyai között

biztosítani az eddigi nézőszámot, vagyis legalább
ugyanennyi „szavazatot", hadd hívjam fel a
figyelmét arra a tényre, hogy most, 1969 tavaszán jó néhány olyan rangos produkció él, amely
már negyedik, ötödik évében jár, és siker még ma
is. Nem lehet tehát azt mondani, hogy akkor más
idők jártak, azóta változott a közönség igénye.
1964 szeptembere óta játssza változatlanul telt
házak előtt a Thália Színház Sartre Az ördög és a
jóisten című drámáját, melyet a bemutató után írt
kritikájában Nagy Péter joggal nevezett „három
és fél órás tömény filozófiai vitának". A siker
magyarázata persze nem az, hogy a közönség
szereti a filozófiai vitát színpadon, hanem hogy
Sartre-nak sikerült gondolatait sűrű intenzitású
drámai közegbe ágyaznia, és a Thália rendezése
annyira puritán tudott maradni, hogy lehetővé
tette az anyag optimális kibontakozását. Az
eszköztelenül is nagyon tudatos és határozott
rendezésnek köszönhető, hogy az előadás nem
esett szét, nem bomlottak meg arányai. Az eltelt
csaknem fél évtized után csupán Nagy Attilának a
harmadik részben nyújtott alakítását éreztem
gyengébbnek, túlzott hangossága miatt. Az első
részben Somogyvári ma ugyanolyan megrendítő,
mint négy évvel ezelőtt.
Úgy látszik, hogy egy gondolatilag és dramaturgiailag feszes konstrukciónak sokkal hosszabb a
színpadi fiatalsága, mint az ügyesen megírt
„bohózati automatáknak". Pár nappal később
láttam a Madáchban a Kaviár és lencsét, és bizony
több volta bosszúság, mint a nevetni való. Pedig ez
a százötvenen is túl járó előadás még két éves
sincs, és a bemutató idején joggal dicsérte a
kritika az átlagon felüli rendezést. Rá-adásul az
ország nem egy vezető színésze játszik benne.
Hiába minden, ha az alapanyagnak nincs tartása,
elég néhány tucat előadás, és az eredeti
koncepcióra már rá sem lehet ismerni. A néző
többnyire most is mulat, és csak akkor veszi
észre, hogy magánszámokat lát, amikor egy rögtönzött bemondás váratlan hatása alatt a kevésbé
fegyelmezett epizodisták félrefordulnak, és elnevetik magukat. (Milyen jó lenne, ha szokássá
válna az „utánrendezés". Ha rendezőink módot
találnának arra, hogy szemüket és szükség esetén
a kezüket is rajta tartsák egy-egy ilyen sikerszérián.)
Az ifjúság édes madara negyedik éve szerepel a
Katona József Színház műsorán, számos szereplő
kicserélődött, Heavenlyt már például a harmadik
színésznő, Detre Annamária játssza. A drámai
alapanyag itt is kitűnő, a darab atmoszférája
felejthetetlen. Itt még van valami

plusz, ami hozzájárult a tartós sikerhez. Ez a
többlet Mezei Mária fáradhatatlanul friss és
esténként újjászülető Alexandra Del Lago alakítása. Ahol van igazi emberi tartalom, ahol a
dráma úgy meg van írva, hogy egy vesszőt sem
lehet elhagyni, ott a színész játéka is felizzik nem raktárkészletéből szállít, hanem hűen,
fegyelmezetten, szolgálva válik igazán naggyá.
A Tóték még néhány előadással innen van a
nagy sikert minősítő századik estén, de az már ma
is látható, hogy a közönség befogadta ezt a
műfajilag is úttörő vállalkozást. Sikere részben
meggyőzött arról, hogy a magyar közönség ízlése
nem szükségszerűen konzervatív. A Tóték újdonsága nem kevés: az erkölcsi szenvedés határait kutatja, az elnyomó és az elnyomott sajátos
Ielki egymásra utaltságát vizsgálja, és mindezt
groteszk vígjátéki, sőt bohózati stílusban. A kedvező fogadtatást részben az a tudat alatti felismerés is magyarázza, hogy a darab ismerős tájról, a
pesti akasztófahumor forrásvidékéről ered.
Igazolják-e az említett rangos sikerek, hogy a
kommersz színházzal szemben meglevő másik út
jelentős közönséget vonz? Azt hiszem, erre
kimondhatjuk az igent. De nehéz helyzetbe kerülünk, ha ennek a másik útnak a folyamatos
továbbépítését keressük. Az arányok kedvezőtlenül változnak. A tavalyihoz képest az idei
évadban észrevehetően több az olyan darab,
amely egyszerűen kiszolgálja a közönség
kétségtelen többségének azonnali elvárásait, nem
fejleszti az ízlést, nem akar hatni. Az öt évvel
korábbi műsorhoz képest még rosszabb az arány.
És ha a jelenlegi irányzat nem változik, akkor öt
év múlva lehet, hogy már csak a Mona Marie
mosolya, a Furcsa pár, meg a Gyilkosság a paplakban típusú darabok sikersorozatáról számolhatnánk be.
A kommersz darabok létjogosultságát ma már
kevesen tagadják. Ám ha megfeledkeznénk a közönségnek arról a talán mégsem jelentéktelen
kisebbségéről, amely nem csupán kikapcsolódni
jár színházba, akkor mechanikusan fordítanánk le
az új gazdasági mechanizmus elveit színházi
gyakorlatunkra. Mert egy színházi előadás alapvető „mutatója" mégsem a siker, hanem a hatás.

