UNGVÁRI TAMÁS

Érték, divat, világirodalom

Egyetlen kérdés, csak éppen megválaszolhatatlanul széles. Hogyan áll a mai magyar színház a
kortárs világirodalmi kultúrával?
Megválaszolni én sem fogom. De a válaszok
keresése közben talán közelíthetek néhány vitát
kínáló eszméhez. Szélsőséges fogalmazásokra ez
csábított.
Először. Kortársaink nem adottak. A kortársainkat választjuk. Ahogy a reneszánsz, majd a
felvilágosodás művészetének a görög-latin
kultúra kínálta a bölcsességre, modernségre
vezérlő kalauzt: minden kornak jogában áll társakat fogadni időben és térben. Attól még nem
kortársunk valaki, hogy egyazon évtizedben
működik velünk a világ bármely táján. Előttünk
járhat vagy mögöttünk baktathat, csábíthat, vagy
taszíthat: egyremegy. Kortárs az, akit egy
valóságos igény szólít társul, aki kellő visszhangot ver, aki összeforrhat egy nemzeti kultúrával,
akinek valós üzenete van, tartalomban vagy
formával akár. A kaktusz virága sikeres szerzőit
én Bús Fekete László kortársának érzem, de Bús
Fekete László nem lehetett Radnótikortársa. Az
időnek több pástján is folyik irodalom és történelem csatája. Szalagjai gyakran párhuzamosak, anélkül, hogy metszeteik egy síkba esnének.
Másodszor. Mi a modern? Maga a fogalom
eredetileg is csak egy viszonylatot jelzett. Jelzőként született (akit érdekel: Cassiodorusnál,
Theoderik császár udvari hivatalnokánál, a hatodik században), önállóan tehát alig lehetett mesterkedni e szóval. Amikor pedig a 1 7 . században
Charles Perrault híres vitairatának címébe foglalta a „moderneket", akkor is a régiekkel, az
ókoriakkal viaskodtak csupán. „Querelles des
Ancien et des Modernes ", a hajdaniak és modernek
vitája örökre megszabta a fogalom használati
lehetőségét. Egy mozgalom, egy mű, egy szerző valamihez, valakihez képest modern. Egy élő
tegnapisághoz, egy kísértő múlthoz. Viszonylatban és kapcsolatban. Lehet valaki Dürrenmatthoz képest modern és Ionescóhoz mérve ódon.
Fordítva is. A modern igazából még mindig jel

ző. A szemlélet attributuma. Egy állásponttól,.
filozófiától, nézőszögtől ajándékozott minősítés.
Harmadszor. Ebből következik, hogy aki modern, nem okvetlenül kortársunk. Előfordulhat,
hogy kortársunk, csak mi nem vagyunk eléggé
modernek. S végül: (tertium datur) se mi, se ők.
És az elmaradottságban találkozunk.
A szemléletnek vannak történelmi egységei. A
mi korunk - metszheti akárhány cezúra - a
második világháború óta egyetlen periódus. A
forradalmak, az atombomba, a távközlési, a
közlekedési, a tudományos, a társadalmi földrengés kora. Másképp gondolkodik, másképp
érez, másképp lélegzik, mint az előző.
Amit azonban eddig nem vettünk észre, a jövő
felé való folytonos rohanásban: ez a kor is öregszik. Egy része. S éppen az istenei. Kínos látvány
- a beérkezett féltegnapi modernek világ-hírű
galériája. lgazságokkal, melyek közhellyé értek.
Újításokkal, melyeket vasúti restikben palackozva
mér ki a kommersz ügyesség. Nem értek még
klasszikussá, de hímporuk is lepergett, két
minőség között lebegnek megfoghatatlanul.
S voltaképp ők a mi ideáljaink. Elkésve érkeztek
hozzánk, delelőjükön vagy annál is később.
Példákat mondok. S most fognak csalódni. Mert
kifejezhetném ugyan a véleményemet mondjuk
Tennessee Williamsről, a kortársi drámairodalom
legfrissebb halottjáról, John Osborne-ról, korunk
legbravúrosabb
színházi
technikusainak
egyikéről, aki egyetlen darabját variálja esztendők
óta. Igaz: nagyszerűen. De nem teszem. Kivált,
mert korai műveiket nagyon szeretem. A negatív
bizonyítékok fontosabbak és perdöntőbbek.
A magyar színpad elmúlt három esztendejében
a fővárosi nagyszínházak nem mutattak be
egyetlen olyan külföldi szerzőt sem, aki
a) nem igazolta legalább két darabbal, hogy
választott műve már elég poros a bemutatóra
b) aki nem szerzett olyan nevet magának legalább egy évtized munkájával, mint a mi házimodernjeink (Dürrenmatt, Williams, Miller)
c) aki nem ért meg már elébb százas szériákat
a kommerszben (Neil Simon, Achard)
d) akit nem szentesített már az irodalomtörténet (O'Neil, Anouilh)
e) akinek ne a leggyengébb művét szereznénk
elő (Ugo Betti, Pirandello)
f) akiből ne lett volna már film (Ann Jellicoe,
később, egy lépés lemaradással Albee, Simon:
Mezítláb a parkban stb.)
Ezzel szemben nem mutattunk be senkit, aki a)
egyetlen darabjával hirdette tehetségét

(mint annak idején Miller az Édes fiaimmal, amit
Várkonyi rögtön bemutatott)
b) aki netán egy külföldi kommersz közönségnek nem férkőzött a kegyébe (Arnold Wesker)
c) aki a költői drámának csakugyan klasszikus
megújítója (Eliot)
Vannak persze kivételek. Különleges robbanások. Mint Peter Weissé, a Marat/Sade-dal. Itt
csakugyan nem vártuk meg se a Vizsgálatot, se
a Vietnam Diskursot.
Ha a megfigyeléseim helyesek, ebből az következik, hogy hamis logika vádolja a színházakat
azzal: nem fedeznek fel magyar szerzőket, magyar
darabokat. Nem fedeznek fel külföldieket sem.
Csak egy hatalmas termésből eljátsszák - a
legkézenfekvőbbet, a legnyilvánvalóbbat, a
többször bizonyítottat, az egész világ ízlésének
megfelelőt, a lexikonban nyilvántartottat. Budapest azzal büszkélkedhet, hogy külföldi darabjainak műsorát nézve nem különbözik az európai
nagyvárosoktól. A kérdés csak az, hogy érdemese büszkélkedni ezzel.
Színházi felfedezés persze nemcsak bemutatást
és műsort jelent. Felfogást is. Újrafelfedezést,
revelációt, megvilágosítást. S én itt nem merek
állítani, csak kérdezni. Volt-e lényeges különbség
a
mi
„klasszikus-modernjeink"
színpadraállításában az ősbemutatókhoz, a külföldi
példához képest? Akadt-e gyökeresen eltérő
interpretáció? Homlokegyenest más díszlet? Nem
tévedésből, hanem koncepcióból választott más
ruha? Erre nem tudok felelni. Félő azonban, hogy
a felfedezés kevés előadásra illik, akár-milyen
nagy erkölcsi, emberi és művészi siker
bizonyította rendezőink konzsenialitását.
A kritika mindenre vállalkozhat, csak arra nem,
hogy a színházak dramaturgjául szegődjön.
Tanácsot adni, számonkérni: értelmetlen. Erre a
darabra nincs színész, amarra együttes, harmadikra pénz, negyedikre vállalkozókedv. Annyit
azonban állapítsunk meg, hogy különbözik a
könyvkiadás és a színházak dramaturgiája is.
Részben jogosan. Más a papír, és más a színpad dramaturgiája. De az már feltűnő, milyen
kevés az átfedés a kiadók-folyóiratok s a szÍnpad
pártfogoltjai között. A közkézen forgó antológiák
(angol, amerikai, francia, német, cseh, horvát,
lengyel, „modern drámák") válogatásának alig
néhány műve került színpadra. Más a színlapja a
könyveknek, más a színpadoknak. S ez csak
részben magyarázható azzal, hogy a nyomtatás
olcsóbb, kisebb befektetést igényel.
Az igazság az, hogy a könyvkiadás, talán anyagilag szerencsésebb helyzeténél, struktúrájának
előnyénél fogva merészebben kísérletezik.

A közönség viszont „két" modern irodalmat
ismer. A könyvét és a színpadét.
A fentiekből még továbbá következhetnék, hogy
Magyarországon is előtérbe került a rendezői
színház. Nem uralkodik már a nyomtatott szöveg.
Canavacciók és vázlatok, happeningek és songdrámák, szövegkurtító koreográfiák szaporodnak,
mint
Arrabalnál,
Lebelnél,
Barbánál,
Grotowskinál, Marowitznál, egyszóval, ahogy
egyes műhelyekben, de szerte a világon.
Magyarországon különös a helyzet. A szöveg és
a rendező kettős hatalmának korát éljük. Az „Ó,
milyen édes háború" szerkezetű darabok,
melyeket elébb rendeztek és aztán írtak le, egy
szerencsétlen,
operettszínházi
adaptációban
kerültek el hozzánk. Musicalből is az álcázott
nagyoperett.
A szövegtipró, mozgásra, hangra, színre koncentráló színház egyelőre nem fenyeget. Bizonyos
szövegek mellőzését ez tehát nem indokolja.
„A minisztérium nem engedi." Ez komoly
védelme lehet mindazoknak, akik csakugyan
szeretnék látnia világirodalom frissebb termését.
De a minisztérium csak azokat nem engedi,
akiket ismer. Pontosabban, akiket előbb ismer
meg, mint ahogy a szÍnház ajánlja, akik már
akkor az óvatosság tartózkodó listáján szerepeltek, amikor bemutatni őket tán senki se akarta.
Beckett sáros: a neve többet forgott, mint a
darabjai. Tíz Beckettnél vadabb szerzőre már
csak azért is bólintana a minisztérium, mert hivatásánál fogva nem felfedező szerv. S ha elfogulatlan szemmel hagyunk olvasni bárkit, legyen az
akár gondjainkkal törődő hivatalnok, az esély
mindig nagyobb, mint a domesztikált „ellen-felek"
(Williams és társai) esetében.
Óhatatlan
benyomása
minden
kíváncsi
színház-látogatónak, hogy egy paradicsomból
rekesztik ki. Hogy valahol, messze távolban,
napkeletnek, napnyugatnak, amott a horizont
szélén készül egy világirodalom, s épül megannyi
szÍnházi kultúra, melyről csak úgy értesülünk,
akár távoli bolygók életéről. Mire fényük
ideérkezik, lehet, hogy már kihunytak.
A színházi kultúrában csak akkor nincs időfaktor, ha a válogatást határozott ízlés, szempont, világnézet végzi el. Ha ez nincs: a kortárs és
a modern - bevezetőnkben éppen általunk kitágított - fogalma összeszűkül. Akkor kezünket
csak az idő vezeti. A tavalyi sikert kell űzni. A
mindenki ízlését. Minta vidéki színigazgatók-nak,
azzal a különbséggel, hogy a világ fővárosai-ra
kell figyelnünk. Ez pedig elég nehéz. Nem engedi
a valutánk. Az időnk. A „falak".

Mi akkor hát a teendő ?
Kis ország egyetlen dologban lehet versenyképes a nagyokkal. A mániáival. Az eszelős tűzzel, mely célokat űz, a szilárd kitartással, mellyel
önmaga arculatát kivési. Az eklekticizmus a nagy
katlanok luxusa, ahol magától is kiforr ezer kezdemény, áramlat. Nekünk körültekintőbbnek,
határozottabbnak kell lennünk. Amilyenek például Babitsék voltak a kortárs világirodalmi kultúra válogatásában. Könyörtelenül önzők, ha úgy
tetszik provinciálisan szigorúak. Csak a legjobb
és abból is a könnyen szervülő - ez volt a titkos
és belső jelszavuk. Ilyen szelektív ízlése volt a
Tanú mindenfelé tapogatódzó, de kérlelhetetlenül
ítélő Németh Lászlójának. De minden szintnek,
ha versenyképességre törekedett. A polgári
Vígszínháznak is, mely az egész világirodalomból tomboló divatok idején is annyit
merített, amennyit a saját stílusához továbbformálhatott, hasoníthatott.
Mi ezzel szemben a világirodalomból csipegetünk. Rostánk szeme hol iszapos, hol mindent
átereszt. Egy-egy szerzőtől egy-egy darabot
játszunk, egy-egy országból egy-egy szerzőt.
Nem példakép itt se Brook, se Barrault, se Vilar hanem belőlük koktél készül, önállóság címén.
Mi a teendő? Nem tudom. Sejtem, vagy még
inkább ízlelem a bajt. Azt hiszem - a választásunk
szeszélyes. Napi szükség dönti el a kell és nem
kell szempontjait éppúgy, mint a lehet és nem
lehet mércéjét. Nincs átfogó értéktudatunk,
országosan éppoly kevéssé, mint ahogy egyéniségeink sem kötöttek ki példáknál, mániáknál,
sugallatoknál, ihletéseknél. Az a kortársi világirodalom, melyet meghódítanunk illenék, maga is
stílusok eszelőseitől növekedett naggyá. Egy-egy
szerző - egy-egy színházat jelent. Rendezőt.
Iskolát. Nálunk a külföldi szerző, akár egy
hadigazdaságban, még mindig jegyre megy. Úgy
osztjuk el őket, mint az esztendei kommenciót,
színházak és rendezők között.
A visszautasításban pedig már néha konzekvensek vagyunk. A választásainkban nem. S még a
ritkább baj forrása az, hogy mi mindent nem
játszunk. A baj, hogy amit játszunk: nem egy
határozott színházpolitika, egy-egy határozott
ízlésrendszer gyümölcse. Hanem a véletlen, a
hézagos, a kiméricskélt információ sodorja színpadra. Aligha az eltökélt vágy, koncepció, akarat.
Babits egyszer azt mondta: a világirodalom
megvetett szerelmesei vagyunk. S ebben most a
szerelem szó a fontos.
Mert az én kérdésem csak annyi volt - hol ez a
szívós, monogám, szép, szomorú szerelem?

arcok
és maszkok

B E N E D E K ANDRÁS

Egy kor foglalata
és rövid krónikája
Bessenyei Ferenc három
történelmi szerepben
Hamlet híres mondása a színészről ritkán
volt olyan találó, mint Bessenyei Ferenc
esetében, aki három nagy alakításával
csakugyan rövid krónikába foglalta a szabadságharc korát és utókorát.
Kossuth

Illyés Gyula Fáklyalángjának Kossuthja
volt az első. A bemutató élményét - 1952.
december 12 - aligha felejti el, aki ott lehetett: a közönség fölállva ünnepelte az írót,
a rendezőt és az együttest. A siker egyik
pillére Bessenyei alakítása volt.
Sokat segített a maszk és a hang: Bessenyei alkata és arca a jól ismert képet mutatta, meleg baritonja pedig lenyűgözően
idézte Kossuth „harangszavú szólását".
Kossuth a nemzetet babonázta meg ezzel

