
SALAMON PÁL

Kié a színház?

Igaza van Hubay Miklósnak (Totális színház -
eszme nélkül? SZÍNHÁZ 69/1), amikor a szín-
házban szereplö művészetek természetes egysége
mellett szól. Különösen tetszik, hogy elveti a
művészeti ágak „presztizsmániás nagyhatalmi"

vitáit. Hiszen ezekről a vitákról - szóljanak bár a
rendező, író primátusáról, vagy az öntörvényű
színházművészeti ágazatok sorrendjéről - lerí a
hiábavalóság.

Érthető és rokonszenves számomra, ahogy
Hubay a „kapitális jelentöségű eszmék" helyé-ért
küzd. Kérdés marad azonban továbbra is, miért
dúl a presztizsmániás nagyhatalmi vita?
Számomra kérdés marad az is, mi a totális szín-
ház ?

A színházat, azt hiszem, világszerte hasonló
veszély fenyegeti, mint az egy szál ember életét:
az öncélúság.

A színházban létezik műszaki, jelmeztervezöi,
színészi, rendezöi, díszlettervezői, írói, drama-
turgi, sőt színházvezetöi szakma. (Milyen élve-
zettel kevertem össze a felsorolás hierarchiáját!)
Mindezeket jelentös szakmává növelték az ipari
méretek. E szakmákra egzisztenciák sokasága
épül. Az egzisztenciának meg kell építeni a fun-
damentumát. A valóságosat és a véltet egyaránt.
Meg kell teremteni minden szakma sajátos ideo-
lógiáját. Es az egészet fel kell cicomázni.

Romantikus természetelvű elhatározások, mi-
szerint: „térjünk vissza az egyszerű és természetes
állapotokhoz", nem segíthetnek. Már csak azért
sem, mert oda - minden valószínűség szerint -
nincs visszatérés.

Kié végül is a színház?
És ez még kérdés? Természetesen az íróé!

Hiszen övé a kapitális eszme, amely dirigálja a
színházat.

Az íróé? Az íróé a papírforma. Mely szerint az
író okos és kapitális eszmét hordoz, amelyet nagy
kínok között darabbá szül. És ha például az író
nem kapitális eszméket, hanem csakis saját írói
önfenntartásának kevésbé kapitális eszméjét
hordozza? Akkor kié a színház? Kié a színház

akkor, ha a rendezőnek, igazgatónak, súgónak,
díszlettervezőnek együttvéve sincs egyetlen kapi-
tális eszméje? Ez esetben szerintem nem az a
gond, hogy kié a színház, hanem az, hogy rossz a
színház.

Talán azé a színház, akinek figyelemre méltó,
emberszabású gondolata. van. Ha e gondolat bir-
tokosa a díszlettervező, akkor ténylegesen övé a
színház. (Más dolog, hogy a tényleges helyzet a
hierarchiában hogyan juthat érvényre.) De ha a
színházi együttes egyetlen szereplője birtokolja
csupán a kapitális gondolatot, akkor csak kevéssé
lehet övé a színház, Mert a színház olyan csárda,
amelyben éppenhogy egyetlen dudás nem fér
meg. Akkor lehet rendezöé, íróé, igazgatóé igazán
a színház, ha egyszerre mindegyiküké. Ez a
birtoklásnak kétségtelenül bonyolultabb, de
egyszersmind magasabb szintű lehetősége is.
Nincs író-színház, nincs rendező-szín-ház, nincs
manager-színház, nincs trükkök és szédítő
látványok színháza.

Totális színház van. Az kell. Kellene. Még
akkor is kellene, ha az ipar behatása, a munka-
megosztás és emberi nagyszerűségünk összefogva
- soha nem engedi rnegszületni.

Minden emberi tevékenység alapjában két ol-
dalról közelíthető meg. Pusztán önmagában, va-
lamint humánus összefüggéseiben. Mint isme-
retes, Einstein, Oppenheimer és néhány munka-
társuk az atom robbanását egy ideig fizikai, ké-
miai, mechanikai, vagyis pusztán szakszempont-
ból vizsgálták. Mélyen elmerültek a munka-
megosztás atomfizikai árkában. Egyszer azután
feltették a kérdést: „Mit is csinálunk? Mire megy
ez a játék?"

Azt hiszem, az emberi tevékenység mindkét
típusa jogos és lehetséges is. Az embernek talán
mégis a kettő összekapcsolására van legnagyobb
szüksége.

Tanulságos Staud Géza szakmai szenvedélye,
amellyel tisztázza a színházban előforduló mű-
vészetek szerepét és lehetséges helyét ( A „totális"

színház, SZÍNHÁZ, 68/2.). A kérdés azonban az,
hogy mire való a színház? Vajon arra, hogy
szállást adjon a színháztudomány által
meghatározott művészeti ágaknak? Nem taga-
dom, engem a színház más vonatkozásban izgat.
Sok vonatkozásban. Röviden, csak a legfonto-
sabbról beszélek.

A legfontosabbról: a színház győzelméről.
Gondoljuk meg, ott áll a színház a század eleje
óta a sík mezőn., első látásra szánalmas fegyver-
zettel: poros plüss, nyikorgó deszkák, holmi
festék, papírmasé mennybolt és néhány ágáló



ember. Az ágálók közé értve tervezöt, rendezőt,
írót is. E mezei had ellen rohamra indult a film, a
rádió, a televízió és már a műsorközlö műégi-
testek is. A színház pedig önmaga válságaival
küzdve, állja a sarat. Sőt, szerényen mosolyog a
bajsza alatt, látva, hogy a legnagyobb ellenfél, a
televízió elöbb tépázta meg a rádiót és a filmet,
mint a színházat.

Honnan az öreg színház kifogyhatatlan ereje?
Talán ha szerény eszközökkel és mértékkel, de
mégis a színház maradt a legtermészetesebb le-
hetöség, amellyel élve, az ember szembenézhet
önmagával. Élő ember találkozik élö emberrel,
nem pedig az ember mozgó képével és hangjával.
E találkozás szűkös méretei és nyilvánvaló
nehézkessége ellenére sem vesztette el varázsát.

Azt hiszem, a színház maradt mindmáig az
ember totális ábrázolásának legjobb lehetösége.
Ezzel azt a véleményemet is bevallottam, hogy
számomra a totális színház nem a benne szerep-lő
művészetek rangsora, söt nem is egymáshoz
viszonyított kapcsolata. Engem az embernek a
világban való helye, lehetöségei, fenyegetettsége,
reményteljesen reménytelen küzdelme érdekel.

Bernarda. Kertész László rajza

színház-
történet

NÁDASS JÓZSEF

Egy színházi előadás
1919-ben

Mikor a nagy veszély elmúlt - 1919. május
elején a hirtelen felállított munkászászlóaljak
visszaverték a fiatal Tanácsköztársaságot meg-
rohanó ellenséges csapatokat - nos, erre nem-csak
fellélegeztünk, hanem nagyon is bizakodni
kezdtünk. Nem csupán bennem és a hozzám
hasonló közkatonákban, hanem úgy látszott, hogy
a parancsnoki régiókban is erősen megnövekedett
a bizalom. Ezzel lehetett magyarázni, hogy június
i-én elvezényeltek a Mosonyi utcai laktanyából,
ahol a válságos napokban mint parancsnok
ügyködtem. Most kijött az ukáz: Nádass menjen
vissza a Propaganda- és Kultúrcsoport élére,
ahová eredetileg kinevezték. Békésebbek az idök,
ilyesmivel is lehet foglalkozni.

Így hát újra átvettem a csoport vezetését,
pontosabban fogalmazva: megpróbáltam meg-
regulázni a távollétemben elkanászodott társa-
ságot. Itt volt az ideje, hogy rendbeszedjem



őket. Megkapták a beosztásukat, mikor kinek
kell gyűlést, oktató elöadást tartania a budapesti
laktanyákban, kinek kell megszerveznie a könyv-
tárakat, a múzeumok látogatását. Magam pedig
nekivágtam dédelgetett nagy tervem, a vörös-
örök részére rendezendö színházi elöadások
megvalósításának.

Elöször egy nagy, vasárnap délelötti matinét
akartam rendezni a legelökelőbb helyen, a
Nemzeti Színházban. A parancsnokok: Jancsik,
Szikra, kisebb-nagyobb mértékben fanyalogtak,
nem hittek a vállalkozás sikerében, a
hasznosságában se nagyon. Valamennyire meg-
enyhültek, amikor lelkendezve büszkélkedtem a
kimutatásokkal, hányan látogatták a múzeumo-
kat, hány könyvet vesznek ki a könyvtárakból.
De a júniusi nagy matinét a Nemzetiben mégis-
csak öszre akarták halasztani: nyári vasárnap
délelött a proli kuglizni megy, sörözni, esetleg
táncolni a Trieszti Nőbe, a Zöld Vadászba. Talán
kirándulnak az asszonnyal meg a gyerekek-kel a
Hűvösvölgybe, de nem ülnek be matinét
hallgatni a színházba! Valahogy így hangzott az
ellenvetés. Azt is tanácsolták, ha már makacs
módon kitartok a tervem mellett, csak egészen
könnyű, népszerű, operett- meg műdalműsort
állítsak össze. És Fedák Sárit okvetlen léptessem
fel. Megint mások csak propagandaverseket,
munkásindulókat, toborzókat ajánlottak a mű-
sorba.

Mindez kissé megzavart, de rajongó voltam,
nyakas álmodozó. Művészetet akartam adni,
méltatlan lett volna minden más az elképzelé-
semben felmagasított tömegekhez. Nem tágí-
tottam, és bár egy kicsit szorongtam és főtt ifjú
fejem, felmentem Gábor Andorhoz, aki akkor a
Színházügyi Kormánybiztosság vezetöje volt;
úgy emlékszem, a Nemzeti Színházban rende-
zendö elöadáshoz az ö pecsétjére, aláírására volt
szükség.

Gábor Andor regényeit, színdarabjait ismer-
tem, szerettem a felsőbbséget szurkáló, gunyoros
sanzonjait, jó egynéhánynak a szövegét kívülről
tudtam. Dehogyis mertem azt remélni, hogy ez
az ismert, elismert és sikeres író, az annyira
felettem álló, csodák Gábor Andor most másról
is tárgyaljon velem, mint a hivatalos ügyről.

Alig léptem be Gábor Andorhoz, és kezdtem
eldadogni mondókámat - igen elfogódott voltam
-, már félbe is szakítottak. Mészáros Giza,
akkoriban kedvelt, népszerű színésznö rontott be
ezzel a kiáltással:

- Szabadság, szerelem,
E kettő kell nekem!

Egy pillanatnyi szünet után Gábor rávágta:
- Szabadságát művésznö, azt garantálom,
De szerelem éppen mostan nincs raktáron!

Nevettek, csevegtek egyet, Gábor Andor ki-
állította a szükséges papírokat - a kiutalást a
szabadság alatti fizetésről -, azután a művésznö
trillázva elficánkolt.

Gábor Andor most felém fordult:
- Na, miről is van szó, elvtárs?
Elmakogtam a mondanivalómat, mint mindig,

ha izgatott vagyok, most is rosszul fogalmaztam,
átadtam a műsortervezetet. Bólogatott hozzá.
Aztán elkezdödött a beszélgetés, vagy inkább az ő
monológja, lehet, hogy nem szó szerint idézem,
de a lényege ez volt:

- Okos dolog, amit csinálni akar, elvtárs. Nem
igaz az, hogy a proletárok nem igénylik a
művészetet, mégpedig a legértésebbet, ha ah-hoz
szoktatjuk őket. Hogy eddig a selejtnek is
tapsoltak, a legfelületesebb vacaknak, hát is-
tenem, hol, mikor tanulták volna meg, hogy nem
az a jó, hogy az értéktelen. Az a feladatunk, hogy
felnyissuk a szemüket, hogy figyelmeztessük: ez
érték, amaz pedig híg csinálmány, hogy a jó iránt
igényessé tegyük őket. - Kis szünetet tartott. -
Most maga, elvtárs, azt gondolja magában, hogy
ez a Gábor Andor beszél így, aki maga is a
könnyű múzsa lovagja. Hát - széles mozdulatot
tett a kezével-, ha jobban megnézi azt a rengeteg
vacakot, amit eddig írtam, kiderítheti, hogy
jószerint álruhás vacak. Persze, voltam
könnyelmű is, és könnyű dolgokat is írtam, de a
legtöbb úgy nevettet, hogy a végén tudja az
olvasó, a néző, a hallgató, hogy miért kell
nevetnie, kit-mit kell kinevetnie. Miért tagadnám,
derűt akarok adni az embereknek. Mi van ezen
szégyellnivaló ? Az író nemcsak tragikus
helyzetekkel gondolkoztatja el, rázza fel az
embereket. A nevettetéssel ugyanúgy célt ér-
hetünk, mint a pátosszal. Fiatal elvtársam, a
gúnynak is van pátosza, van bizony. Én a legjobb
munkáimban éppen ezt próbálom meg, akárhogy
is kicsinylik le ezeket egyesek. Na. A prédikáció
véget ért.

Még egyszer átnézte műsortervezetemet, ki-
állította az engedélyt, és közben még ezt mondta :

 Helyes, amit tervez, adjon kevés szórakozást
is, de a nemesebb fajtából, és adjon komoly
művészetet.

 De azzal riasztanak, hogy a Waldbauer-
Kerpely-vonósnégyes ... a munkásoknak .. .
Rácsapott az asztalra:
- Mit ijed be? Hány éves? Mi? Huszonkettö? És

a fronton is volt ... Hát ki csinálja meg, ha nem a
magukfajta? Waldbauer-Kerpely,



na és? Miért csak a kényeskedö nagyságák ül-
jenek ott, akiknek többsége csak sznobizmusból
hallgatja? Legyen az övék is, a munkásoké!
Eleinte bizonyára nem szokják meg. Aztán köve-
telni és élvezni fogják.

Hát megcsináltam. Nem minden félelem
nélkül. Megszövegeztem a plakátokat, a műso-
rokat és a függöny mögül szorongva lestem,
megtelik-e a nézötér. Beregi Oszkár, Gellért Lajos
szavalt, Rózsa Lajos, Dömötör Ilona éne-kelt, a
Waldbauer-Kerpely vonósnégyes Bartók és
Debussy műveket mutatott be, még a zongorához
is, mint kíséröt, jónevű fiatal mű-vészt, Bartók
tanítványát, Balogh Ernöt ültettem. Az elöadás
jelentöségét mutatta, hogy a közoktatásügyi
népbiztos, Lukács György tartotta a bevezetöt.

Csak a vörösörök és családjaik jöhettek el, va-
lamennyi nagyon kedvezményes, filléres jegyek-
kel. Tudni kell azt is, hogy vörösöröknek több-
nyire munkásokat toboroztunk, vettünk fel, de
voltak közöttük parasztok is, a leszerelt katonák
közül önkéntesen jelentkezett elvtársak. Ezek-kel
a tegnapi munkásokkal, parasztokkal telt meg
zsúfolásig a ragyogó nyári délelöttön az ország
legelőkelöbb színházának a nézőtere. Móricz
Zsigmond is megírta, mennyire boldoggá tette,
amikor a proletárdiktatúra alatt az „előkelőségek"
páholyaiban egészen új, a művészet iránt annyira
fogékony közönséget látott. Én a magam
szemével láthattam, tapasztalhattam, hogy
nemcsak új, nemcsak más, de mennyivel hálásabb
közönség ez. Itt nem hallatszott sustorgás,
széknyikorgatás, beszélgetés vagy a papír-
zacskók zörgése, nemcsak az egyes számok alatt,
de még a számok közötti szünetekben sem. A kö-
zönségnek legalább a fele akkor volt elöször a
Nemzeti Színházban és körülbelül egyharmada
elöször bármiféle színházban. (Az elöcsarnokban
a statisztika céljaira íveket helyeztünk el, ezekre
írta minden látogató az adatait és véleményét.
Volt olyan, aki kétszer is szerepelt a listán, mert a
szünetben is és az elöadás végén is odaírta, mi
tetszett neki, mi nem. Még egy fél-órával az
elöadás befejezése után is tolongtak az ívek körül,
nem rohantak haza; nyolcszázkilencvenhét
feljegyzés volt az íveken!)

A szakértelmet az íveken sorakozó feljegyzé-
sekből, az előadás alatti figyelem mértékéböl és a
taps mennyiségéböl tudtuk lemérni. Nos, például
Beregi Oszkár kiváló színész volt, de - különösen,
ha verseket szavalt - túlzottan színészkedett,
hamis pátosszal zengette a hangját. A polgári
hölgyek rajongtak érte, a kritikusok áradoztak, itt
viszont nem volt nagy sikere. El-

lenben Gellért Lajos, aki nem annyira szavalta,
mint inkább mondta az Ady-verseket, hatalmas
tapsot kapott. A legkifinomultabb, mesterségé-
ben megbízható kritikus sem közölhetett volna
találóbb bírálatot a műsor e két számáról. És a
Waldbauer-Kerpely vonósnégyest hogyan fo-
gadták? Halálos csendben, szinte dermedt, áj-
tatos figyelemmel. Az összes jós megbukott.
Gábor Andor figyelmeztetésének megfelelöen
aránylag rövid, a szünettel együtt alig kétórás
műsort állítottam össze, de oly sok volt a taps és
az újrázás, hogy több mint három óráig tartott az
elöadás.

Boldog voltam és büszke. Lelkesített és erő-
sített, hogy íme, engem is igazolt ez az elöadás,
így kell csinálni, de igazolta ez a nyári délelött azt
is, hogy helyes, amit hirdetünk, tanítunk. Friss
volt még ez a tanítás, kellett, jól esett minden
bizonyítás.

A L I V I N G T H E A T R E
Ú J R A A M E R I K Á B A N

A Living Theatre négyéves európai szám-
űzetés után visszatért Amerikába. A közönség
és a kritikusok között újabb vihart keverve
négy darabot, illetve műsort mutattak be New
Havenben: a „Frankenstein"-t, az „An-
tigoné"-t, a „Paradise Now"-t (Mai Éden) és
a „Misztériumok és kisebb darabok"-at.
Minden egyes előadás több stílust, filozófiát
és ideológiát tálal. Kérdéseket támaszt, de
választ nem ad semmire. Az előadási forma
igen szórakoztató, mert zenét, táncot, látvá-
nyosságot, pantomimot és bohóctréfát ötvöz
össze. jóval többet kíván a nézőtől, mint az
átlag színházi előadás teszi, mivel a cselek-
mény logikus menete teljes mértékben hiány-
zik. A metaforák, utalások, szimbolikus képek
ugyanolyan figyelmet kívánnak, mintha az
ember verset olvasna. A Living Theatre
társulata kétségtelenül megtalálta a szoros
kapcsolatot a nézőtérrel, de a felvetett gon-
dolatokra nem ad magyarázatot. A színpadi
látvány Hieronymus Bosch festményeire ha-
sonlít, amelyekből első látásra egzotikus és
enyhén felkavaró környezetben eleven és ter-
mékeny humanitás tükröződik. Ugyanakkor
minden egyes figurának allegorikus és szimbo-
likus jelentéstartalma van.

(Afterdark, 1968. december.)
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kezdtünk. Nem csupán bennem és a hozzám
hasonló közkatonákban, hanem úgy látszott, hogy
a parancsnoki régiókban is erősen megnövekedett
a bizalom. Ezzel lehetett magyarázni, hogy június
i-én elvezényeltek a Mosonyi utcai laktanyából,
ahol a válságos napokban mint parancsnok
ügyködtem. Most kijött az ukáz: Nádass menjen
vissza a Propaganda- és Kultúrcsoport élére,
ahová eredetileg kinevezték. Békésebbek az idök,
ilyesmivel is lehet foglalkozni.

Így hát újra átvettem a csoport vezetését,
pontosabban fogalmazva: megpróbáltam meg-
regulázni a távollétemben elkanászodott társa-
ságot. Itt volt az ideje, hogy rendbeszedjem




