
BOLDIZSÁR IVÁN

Nyílt titkok*

Nagy megtiszteltetés és nagy nehézség is
számomra színházi kérdésekről a színház
kiváló szakértői között beszélni. Néha föl is
teszem magamnak azt a kérdést, föltettem,
amíg erre az előadásra készültem, hogyan
kerül ez a Credo ebbe a Pilátusba? Újonc
vagyok a színház területén, és az is szeretnék
maradni. Az szeretnék maradni, ami a szem
frisseségét, ami a gondolatoknak a
mindennapi színházi munkától való érin-
tetlenségét illeti. Ez az újoncság természe-
tesen egy bizonyos, ezúttal szónoki vagy írói
kacérság is. Azt akarom ezzel kifejezni, hogy
a SZÍNHÁZ főszerkesztői süvegén kívül más
kalapokat is hordok. Viszont más

* Elhangzott az 1969. évi Füredi Színházi Napok
bevezető előadásaként.

kalapok meg-meglebbentése talán lehetővé
teszi, hogy a szakmán belül is és a szakmán
kívül is néhány dologban vitát indíthassak.

A némaság

Ez az újoncság természetesen nem azt
jelenti, hogy kívülálló vagyok, mert azt
vallom, Babitsot kissé eltorzítva, hogy szak-
emberek között cinkos, aki néma. Bizonyos
némaságot * * vettem észre, amióta a színház
dolgaival foglalkozom. Nyílt titkok vannak,
szekrénybe zárt nem-szerelmek, amikről
mindenki beszél, és végül senki sem mer
beszélni. Nem vindikálom magamnak azt a
jogot, hogy kiváltságosként ezekről a dol-
gokról beszélhessek, de azt szeretném, hogy
ezen a tanácskozáson kimondjuk azokat a
kimondatlan titkokat, amelyek mindannyi-
unkat foglalkoztatnak. Ha megengedik, kissé
távolabbról, nem a színház felől próbálom
ezt megközelíteni, hogy a színház felől
közelíthessem meg. Minthogy író-ember
vagyok és nem a puszta gondolatok, hanem
azok ábrázolása, kifejezése, az élmény és a
valóság foglalkoztat állandóan több-
kevesebb sikerrel, engedjék meg, hogy egy
bevezető megjegyzést és három bevezető
élményt mondjak el.

A bevezető megjegyzés az, hogy amit
elmondok, a magam véleménye, nem
egyeztettem senkivel, sem személlyel, sem
fórummal - ahogy olyan szépen szoktuk
mondani -, mégsem magánvélemény, mert a
gondolatoknak igen jelentős része a
SZÍNHÁZ című folyóirat eddig megjelent
hat-hét számából, az ott javarészt spontán
felbukkanó vitákból került előadásomba, s ha
azokat szerző nélkül idézem, akkor annak
egy-részt restségem az oka, másrészt az,
hogy a szerzők is legtöbbször közös
gondolatokat mondanak ki.

Az ITI-ügy

Az első élmény az ITI-kongresszus, a
Nemzetközi Színházi Intézet Budapesten
lezajlott közgyűlése, amely számomra a
fejbeverés vagy a dupla pofon erejével ha-

** A némaság egyébként a Füredi Színházi Napokat is
jellemezte: a bevezető előadáshoz csak az előre felkért
hozzászólók olvasták fel az előre leírt szövegeiket.

Utána vita helyett Füreden is a némaság volt az úr.



tott. Nem azért, mert ott olyan rendkívüli,
nagy erejű dolgokat mondtak ki, hanem
tanúja voltam annak a teljesen érthetetlen,
szinte ellenséges érdektelenségnek, amellyel
a magyar színházi világ ezt a fontos
nemzetközi színházi eseményt kísérte. Azt
kell mondanom, hogy néhány félig-meddig
magánkezdeményezésen kívül a magyar
színházi életnek úgyszólván egyetlen tagja
sem vett részt ezekben a vitákban. Ezen el-
gondolkodtam, és ez a gondolat a most
elmondandókba úgy került bele, hogy meg
kell kérdeznünk magunkat, mi ez? A pro-
vincializmusnak valami csimborasszója vagy
inkább kunhalma? Vagy valamiféle
duzzogás, vagy az „antihontizmusnak" egy
kifejezése? Mindenesetre a helyzet az, hogy
ezen az értekezleten a nemzetközi színházi
világ néhány valóban jelentékeny alkotója
vett részt. Csak egyet említek : Ellen Stewart,
a La Mama Theatre szervezője, alapítója,
motorja, akivel mindenkinek érdemes lett
volna beszélgetnie, vagy az utolsó ülésen
meghallgatni, amikor elmondta, hogy szín-
házát hogyan hozta létre. Ez a távolmaradás
is a nyílt titkok közé tartozik, és vagy itt
most, vagy valamikor számot kellene vetni,
hogy miért nem kapcsolódik bele a magyar
színházi világ jobban a nemzetközi színházi
világ gondolataiba és vérkeringésébe.

Ionesco és Arrabal

A második élményem dupla és párizsi; jú-
nius elejéről való. A párizsi színházi szezon
már a vége felé járt, csak az Öreg Galamb-
dúchoz címzett színházban volt még komoly
előadás. Egy nagyon rossz Ionesco-darabot,
A képet és egy nagyon jó Arrabal-darabot, a
Guernicát játszották. A Ionesco olyan, mint
saját magának az Így írtok ti-je, amelyben
minden jó tulajdonsága jelen van, és az egész
mégsem áll össze sem-mivé. Nekem még
jobban, mint az eddigi rövid Ionesco-darabok
- nem A király halódik-ra gondolok -,
eszembe juttatták és fájdalommal Karinthyt.
Egy éhenkórász festő elmegy a gazdag
emberhez, hogy el-adja festményét, végül
azonban ő fizet a gazdag embernek, amiért az
felakasztja a falára és megőrzi; utána a
gazdag ember

előveszi pisztolyát, és lelő néhány öreg-
asszonyt, amitől azok a festményen ábrázolt
nagyon szép fiatal nővé változnak. Ez a fajta
semmi-szimbolika a zsákutcát jelzi.

Arrabal darabja a spanyol
polgárháborúban, Guernica bombázása
idején játszódik egy parasztudvaron, ahol a
házat és az udvart bomba érte, részben
összeomlott, ami-kor a ház asszonya éppen a
budiban ült. Lelkek, írók titokzatos egymásra
hatása: Örkény nyilván nem ismerte
Arrabalt, Arrabal nem ismerte a Tótékat, és a
budi mégis fontos szerepet játszik itt,
ugyanúgy, mint a Tótékban, de mást, nem
olyan fel-szabadítót, mint Örkénynél. Egy
gerenda ugyanis úgy esik az árnyékszék
ajtaja elé, hogy azt a nő nem tudja belülről
kinyitni, és az egész hosszú
egyfelvonásoson, majd-nem másfél órán át a
férfi minden lehető dolgot megpróbál, hogy
a nőt onnan ki-hozza, miközben bombák
hullanak. Egész életüket újra beszélik, csak
az az egy nem jut eszükbe, hogy azt a
deszkát onnan el lehet húzni. Közben
tízpercenként a repülő-támadás nagyon
naturalista megjelenítését iktatja be az író -
vagy valószínűleg a rendező - az
álnaturalista jelenetek közé, egyre hosszabb
időre. Először csak egy másod-percig, a vége
felé már egy percig és a legvégén két percig
vijjognak a szirénák, hullanak a bombák.
Valóban elviselhetetlen. A darab mégis
lenyűgöző is, és katarzist is ad. Mégis arra
gondoltam, hogy ezt a dara-bot Budapesten
nem lehet előadni. A Ionescót lehetne, pedig
az rossz, de kevésbé direkt. Ezt az Arrabalt
nem, mert - bármilyen kiválóan rendeznék és
ugyan-olyan jól játszanák, mint Párizsban

-,
nem mennének be a nézők. Nem kellene
nekik a háború, a vijjogás, ez az egész
félelmetes, sötét, befelé forduló atmoszféra.

Utcai Jeanne d'Arc egy francia faluban

A másik párizsi élményem a következő
nap játszódott le, egy Párizs melletti kis
faluban, Marcoussisben. Akik egy kicsit
beleolvastak a francia modern művészet-
történetbe, azoknak ez a név ismerős.
Picasso barátja és kortársa volt egy Mar-
coussis nevű lengyel származású festő, aki



ezt a nevet vette fel, mert ebben a faluban
festőművész-telep van. A marcoussisi
művészek, szobrászok, festők, színészek
azon az estén egy „utcai színdarabot" mu-
tattak be. Azaz a templom előtt az utcán, a
padon, ahol egyébként is üldögélnek és
járkálnak, és ahonnan a járókelőket nem
tiltották ki, megjelenik egy fiatal színésznő,
kezében szereppel, és kezdi tanulni a
szerepet. A szerep nem más, mint Jeanne
d'Arc perének a nemrég megtalált, vagy újra
meg-talált hiteles szövege. Amíg ezt mondja,
egy csoport fickó, huligán jön a közelébe,
hallgatják a szöveget, belekötnek, el akarják
vinni táncolni, le akarják teperni, és elveszik
tőle a színdarabot. Ki-ki meg-talál egy-egy
olyan sort, replikát, amely neki megfelel a
püspök, Cauchon vagy a Dauphin
szerepéből, és végül ott a téren, az emberek
között - az autókat sem állították le -
eljátszanak egy újfajta orleans-i szüzet. Amíg
a Vieux Colombier-ban, beleszámítva
Somlyó Györgyöt és magamat, akik a jegyért
természetesen nem fizettünk, körülbelül
hatvanan voltak, addig egész Marcoussis ott
volt, Párizsból autók és autóbuszok jöttek.
Tele volt a kis-város nézőkkel. Sőt:
résztvevőkkel, együtt-szereplőkkel.

Egy kis kvalitatív hazugság

A harmadik élmény kevésbé direkt.
Nemrég Pesten volt egy fiatal angol diák-
lány, akinek megmutatták Kovács András
beat-filmjét, és elvitték a beat-klubokba.
Tetszett neki és akkor megkérdezték, náluk is
ilyen divat-e még ez. Azt felelte, hogy náluk
tulajdonképpen már kezd kimenni a divatból
a nagy lázadás, amelyet a Beatles-ék és a
Rolling Stones-ék vezettek be. Ma főképpen
azok a dolgok érdekesek, amelyeknek
politikai tartalmuk is van, amit nálunk - nem
létező angol szóval - polbeatnek neveznek,
vagy ugyancsak nagyon kevéssé létező angol
szóval protest-songnak. És az angol lány azt
kérdezte, ugye nálunk is így van ? Ugye
nálunk is vannak ilyen pol-beatek és protest-
songok? Aki a történetet nekem elmesélte,
azt felelte, hogy vannak, és tudta, hogy
kvalitatíve

hazudik, mert ha vannak is nálunk polbeatek
és protest-songok, azok egészen más
jellegűek és más a funkciójuk, mint
Angliában vagy bármely nyugati államban.

Ez a három történet egy kis lever du rideau
volt, előjáték, amely olykor hosszabbra
sikerül a kelleténél. Most térnék rá az első
részre, az első felvonásra. Azt hi-szem, hogy
„darabom", az új hagyományokhoz híven,
ahol a néző nehezen visel el több mint egy
szünetet, kétrészes lesz. Főcímem: színházi
világválság, alcímem: van-e magyar színházi
válság. Ezen belül szeretnék a közönség
illetve a kommunikáció problémájáról
beszélni. Azért mondom el a vázlatot, a
szerkezetet, mert megtanultam Lukács
Györgytől, hogy egy mű világnézete
szerkezetéből kidomborodik, és ha nem is
merem mű-nek nevezni, amit most itt
előadok, szerkezete azért van, és remélem,
hogy ki is domborodik belőle valami. Tehát a
második a közönség, illetve a kommunikáció
problémája. A harmadik a színházak nem-
zedéki problémája, negyedik a magyar dráma
sorsa és manipuláltsága.

A színházi világválság

A színházi világválságról mostanában
kevesebbet hallunk, de ez nem azt jelenti,
hogy nincs vagy nem volt. Az én tételem,
amelyet vitára bocsátanék az, hogy volt
színházi világválság, de a nagyvilág túljutott
rajta. A nagyvilágon ezúttal elsősorban a
nyugati polgári világot értem, mert nyugaton
hosszú időn át válságban volt a színház.
Egészen röviden szeretnék rámutatni arra,
hogy ennek egyebek között két oka van. Az
egyik az, hogy a színház nem volt forrada-
lomban, nem jutott el a forradalomig, de
közben egy másfajta forradalomba került bele
a világ, az emberiség. Ez az elektronikus
forradalom; a telekommunikációs
forradalom, magyarul nincs rá jó kifejezés,
bárhogy igyekeztem is egyet magyarítani. Ez
az egyik oka, a másik ok pedig egy másik
forradalom, a tudományos-technikai. E
forradalom fejlődésével a világ összezsugo-
rodott, a távolságok megszűntek, az idő
meggyorsult. A nyugati színházi válságot



az iparosult világ ellentmondásai és az ebből
fakadó rossz közérzet okozta. A nyugati
színházi világ a rossz közérzet nehéz-égét
„motívumként" használta fel, és így találta
meg a kibontakozást.

Az anti-színház és a többiek

Megint csak címszavakat mondok. Így jött
létre az anti-színház, az abszurd szín-ház, a
kegyetlenség színháza, a Living Theatre, az
élő színház, amivel Peter Brook szembeállítja
a halott színházat, a szent színházat - szóval
mindenféle szín-ház. Ha a színház szó mellé
jelzőt tesznek, az mindig gyanús annyiból,
hogy útkeresést fejez ki. Létrejött és
létrejövőben van - és ennek nálunk igen sok
híve akad - az író nélküli színház is, ami
régen is volt : commedia dell'arte-nak is
hívják vagy cirkusznak. A rendezői
koncepció részéről tehát a nyugati színházi
világ ezekkel válaszolt a rossz közérzetre, a
kettős forradalomra, a társadalmi
ellentmondásokra. Írói részéről pedig
Ionesco, Beckett, Genet, Pinter, Arrabal
műveivel, s bár nem lehet egy kalap alá venni
ezeket - ők tiltakozná-nak legjobban az ellen,
ahogy így megkülönböztetés nélkül
felsorolom őket - mégis kifejeznek a mi
szempontunkból, felőlünk nézve valamit. Ezt
úgy foglalhatnám össze, hogy a rossz
közérzetet a színház, a színpad közepére
állították. Az élet értelmetlenségét és a
lázadást úgy kapcsolták össze, hogy végül a
lázadás értelmetlenségét is bemutatták.

Nem félünk a - Hairtől...

Ennek a válságon túljutott állapotnak a
legjellemzőbb produktuma és sikere is a
Hair. Vártam, hogy nem reped-e meg a
mennyezet. De szerencsére nem repedt meg,
így tovább tudom mondani: a Hair rend-
kívül fontos, nagy erejű, szép és jelentős
színpadi alkotás. Annak a résznek, amelyről
nálunk legtöbbet szoktak írni, mikor a szín-
társulat egy adott pillanatban pucéran jelenik
meg a színen, egy ezrelék az idő-tartami
jelentősége és egy tízezrelék benne a botrány
vagy az afrodiziakum. Tulajdonképpen ez a
darab kifejezi ennek a stí-

lusnak, iskolának, irányzatnak, életérzésnek a
teljességét, jóban és rosszban egyaránt. Noha
két szerző írta (és közülük az egyiket James
Radónak hívják, magyar származású második
generációs amerikai), mégsem „darab" a régi
értelemben. Világért sem szeretném most
emellett leadni a voksomat, hogy ez jó vagy
követendő. Csak annyit szeretnék jelezni,
hogy a Hair színpadra viszi azt az irányt,
amire az egész világon és nálunk is igény
van: egy új szer-tartásosságot. Az angol
szöveg alcíme az is, hogy „törzsi táncmű",
amelyben egy csoport fiatalból álló vad törzs,
tizenkét fiú, tizenkét lány, helyenként még
többen is, látszólag értelmetlenül szétmennek
és összerohannak, és ugyancsak látszólag
össze-függéstelen jelenetekben eljátsszák az
életük fonákját, lázadásukat, a lázadás
bukását és értelmetlenségét. Ezen belül az a
pillanat, amikor egy óriási ponyva alá mász-
nak, majd onnan ruhátlanul kibújnak, fejezi
ki, amit ez az iskola mond: a teljes kiszol-
gáltatottságot. Valóban csupaszon állnak ott,
csak a szőrzetük van rajtuk, mint az állato-
kon, mereven és mozdulatlanul állnak, azt
hiszem harminc másodpercig, és ezzel azt
fejezik ki, hogy itt vagyunk, fiatalok va-
gyunk, nem tudunk semmit tenni. Utána le is
megy a függöny. Több nézővel beszéltem,
fiatalabbakkal is, tulajdonképpen sen-kinek
nem jutott eszébe a meztelenség szexualitása
vagy erotikuma, csak az, hogy szegények,
milyen rossz nekik.

Néhány szót már írtam a múltkor erről az
ÉS-ben, és erre néhány olyan megjegyzést
kaptam, hogy talán itt Pesten is elő akarnám
ezt adatni. Ha módomban állna, akkor sem
javasolnám, számos okból. Egy-részt azért,
mert nálunk nem fejezné ki azt, amit ott
kifejez. Másrészt pedig azért sem, és
engedjenek meg egy icipici mélyütést, mert
azt a színpadi mozgékonyságot, balett-
tehetséget, akrobata-ügyességet, amit a
londoni színpadon láttam, azt a mi színé-
szeink egyszerűen nem tudnák megcsinálni,
nemis szólva arról, hogy a Hair fiatal
művészei egyformán jól mozognak,
táncolnak és énekelnek is. Ennek az újfajta
művészetnek egyik lényege - és itt megint
nem



újat mondok - a prózai és a zenés színházak
között a polgári korban létrejött mesterséges
kettéválasztásnak a feloldása.

A megtalált adekvát kifejezési forma

Akárhogy is van, a nyugati színházi világ
ezekkel a kísérletekkel, eredményekkel a
válságon túljutott, a telekommunikációs
forradalom korában egy nem telekommu-
nikációs forradalmat hozott létre, és a tévé
mellett vagy a tévé előtt mint vetélytárs-
művészet megállja a helyét. Egy szót sem
szóltam természetesen, és talán nem is kell
ennek az eszmeiségéről, illetve amit szóltam,
abból világos, hogy erre az eszmeiségre
nemmel válaszolok. De - és ez egy
hangsúlyos de, mert ezzel talán néhány
gondolati kátyúból kijutunk - dialektikusan
csak helyeselhetjük, hogy ez van. Mégpedig
azért, és ez egyik fő mondanivalóm: mert
megtalálták a nyugati, a polgári, a kapitaliz-
musban iparosult világ adekvát színpadi ki-
fejezési formáját. Ezzel egyszersmind arra a
fel nem tett kérdésre is feleltem, hogy
ezeknek nálunk mi lehet a szerepe. És ha
szabad hivatkoznom a pol-beates példára,
akkor talán fölösleges Aesopusként levonni a
tanulságot. Mégis a lényeg: magasrendű,
újszerű, a lényeget kifejező, a társadalom
igényének eleget tevő, megfelelő, adekvát
kifejezési forma.

Van-e magyar színházi válság?

Ezzel a gondolattal térek át második pon-
tomra, a magyar színházi válság kérdésé-re, és
azért álltam meg egy kicsit, mert az
idézőjelet akartam jelezni. Van-e magyar
színházi válság? Nincs. Magyar színházi
válság nincs. Bár volna! Mert ami van, az
sikeres középszer, helyenként forró, he-
lyenként hideg, de a kettő együtt langyos.
Sok tehetséggel, sok igyekezettel úszkáló,
folyamatos színházi élet. Ha válság volna, ha
úgy éreznénk, hogy válság van, akkor a2
provokálna. Kötelezővé tenné mindenki
számára, hogy sokkal jobban igénybe vegye a
szürke agysejtjeit és tovább gondolkozzék.
Minthogy semmi baj nincs, sőt a magyar
színházi életnek rangja van külföldön a
közönség általában inkább megtölti a szín
házat, mint nem tölti meg, ezért merem azt
mondani : bárcsak lenne egy kis válság. Vagy

bárcsak mi, akik a színházért különböző
szinten felelősek vagyunk, úgy éreznénk,
hogy van válság, és aszerint kellene csele-
kednünk. Válság szerintem azért van, mert a
magyar színház, a magyar színpad, a magyar
drámairodalom, a magyar rendezők, mindaz,
amit színházi világgal fejezünk ki, nem találta
meg a mai magyar társadalom adekvát színpadi
kifejezési formáját. Meg-próbálom, mielőtt ezt
bizonyítanám, ennek néhány okát adni. Az
okokat nem fontos-sági sorrendben, hanem a
mondanivalóm logikája szerint állítottam
össze.

A meg nem talált

adekvát kifejezési forma

Tehát, mi annak az oka, hogy még csak
válság sincs, csak problémák? S mi az oka
annak, hogy ha összeülünk színházakban,
vagy a SZÍNHÁZ című lapnál, vagy más lap
szerkesztőségében, vagy a közgyűlésen, a
közgyűlés folyosóján vagy a Fészek eszp-
resszójában, akkor rengeteg fájdalom,
probléma merül fel és gond és ötlet is, amik
egyébként nem jutnak kifejezésre, mert
tulajdonképpen jól megy minden. Ennek a
kettős magatartásnak, véleményem szerint, az
első oka egy bizonyos hagyományos, öröklött
népnevelői szemlélet. Nép-nevelői görcs. Az
a magatartás a szín-ház iránt, amely egy
nemzedékkel, de legalább egy évtizeddel
öregebb, idejét-múlt, amely részint a
felszabadulás előtti, részint közvetlenül a
felszabadulás utáni időből származott,
amikor a népet nevelni kellett. Amikor a
feladatunk az volt, hogy a kultúrát
demokratizáljuk - csúnya szó, de egyszerűség
okából mondom -, a kultúrát, a színházat
elvigyük a tömegekhez, a tömegeket
bevigyük a szín-házba. Amikor aki belül volt
a kultúra tojásán, az úgy érezte, hogy be kell
hoznia a többieket is a tojásba, egyesek talán
azt is gondolják, hogy az egész tojást szét
kellene törni. Ez a népnevelői szemlélet ma
már kétszeresen idejét múlta, s ezért káros.
Idejét múlta először is a magyar társadalom
demokratikus és szocialista fejlődése kö-



vetkeztében. És hogy ez mennyire így van,
arra több irányból is kiváló példa a Darvas-
darab. Azáltal is, amit színpadra visz, azáltal
is, ahogyan színpadra viszi és azáltal az
értetlenség által is, amelyet az egyre
növekvő, de még meglevő tojáson belüliek
mutattak. És most nemcsak a kultúra, hanem
a hatalom tojáshéjaira is gondolok.

A televízió helye

De miért is ilyen idejétmúlt ez? Először
hazai okból, de másodszor még inkább azért,
mert nem vesszük észre, hogy közben azt,
amit mi akartunk, a színház demokratizálását,
a televízió olyan mértékben meg-csinálta,
ahogyan mi a régi eszközök-kel soha sem
fogjuk tudni. Hallom a belső felhördüléseket,
hogy az más, hogy a televízió a művészet
lejáratása. Megengedem: minden rossz, amit
a tévéről monda-nak, igaz. Pontosabban: az is
igaz. A tele-vízióban, amely 24 órából 48-at
sugároz - természetesen csak tizenkettőt, de
olyan intenzitással, hogy ez négyszeresnek
érezhető - minden benne van. Mégis, amikor
ezeket a reakciókat látom és hallom,
elképzelem egy német választófejedelem
udvarát a XV. században: behozzák az első
Gutenberg bibliát, ott ülnek a papok,
írástudók és egyebek, és azon sopánkodnak,
hogy borzasztó, most majd mindenki könyvet
vesz a kezébe, és akkor vége lesz a
kultúrának. Tudomásul kell vennünk azt,
hogy a könyvnyomtatással egyenértékű
eszköz lépett életünkbe, a színházi kultúra
életébe is - és ha mi nem sajátítjuk ki, akkor
az kilök bennünket magából.

Az új, második valóság

A telekommunikációs forradalomnak két
hulláma van. Az egyik, amelyet nagyon ne-
héz megragadni, az, hogy új valóságot, egy
második valóságot teremtett azáltal, hogy az
ember a történelemben először egyidejű
szemtanúja a világ eseményeinek, mégpedig
vizuális és „fülszemtanúja". Tehát az élmény
értelme megváltozott. Eddig az élmény
minden korban azt jelen-tette, amit a magam
személyében saját sze-

memmel láttam, saját fülemmel hallottam.
Az egyidejű szemtanúság olyan második
valóságot hoz létre, amelytől a legtöbb
ember utólag már alig tudja elválasztani az
eredeti, a primer, a három dimenziójú
valóságot. Ennek a második valóság-nak van
még egy ereje, amely az eddigi élménynek
nincs meg, s ez a közös élmény hőfoka.
Ugyanazt az eseményt az egész ország vagy
az egész világ egyszerre látja: az
űrhajósokat, az űrsétát vagy a vízre eresz-
kedést. Ezáltal a föld még jobban összezsu-
gorodik, olyan közös élmény részeseivé
leszünk, amely azelőtt csak a gyerekkorban,
a családban, az osztálytársak, az évfolyam-
társak között volt meg. A közös élmény pe-
dig, tudjuk, közelebb hozza, összeforrasztja
az embereket.

A telítettség és a részvétel

Az új, második valóság új feladatokat ró
az alkotókra, írókra, színművészekre, rende-
zőkre. Új nekibuzdulást, új elgondolást, új
kezdést kíván a színpad művészeitől, hiszen
a színház lényege a színpad, és ez különböz-
teti meg minden mástól. Nem hiszem, hogy
színpad nélkül van színház. Ez az egyik. A
televízióval kapcsolatban ezt a tételt kell
végiggondolni. A másik feladat egy újfajta
telítettségből fakad. A kommunikációs
forradalom hatására információs telítettség,
szaturáltság lép fel az emberekben, minthogy
állandóan mindenről értesülnek. Más jellegű
tájékozottság ez, mint amit a rádióból vagy
az újságból nyerünk. A tele-vízió
odaragasztja az embereket az információ elé,
és ezáltal egy új közönség jöhet létre
olyanokból, akik eddig nem voltak közönség,
akiket eddig a sport érdekelt, vagy a hírek,
vagy cirkusz, vagy a Belphegor. De most a
televízió képernyője előtt annyi hírt,
tudósítást, kommentárt, tájékoztatást,
dokumentációt kapnak, hogy élményanyaguk
kibővül, látókörük tágul, és ezzel együtt
felébred bennük az érdeklődés és az igény a
másfajta látvány: a művészet iránt. Ezért
gondolom, hogy a televízió a színháznak
vetélytársa ugyan, de nem ellensége, hanem
barátja, előmozdítója, mert az új közönség
létrehozója.



Valamely változás akkor érdemli meg a
forradalom szót, a „forradalmi" jelzőt, ha a
változás nemcsak egyoldalú, ha a változó
közegnek, jelen esetben a társadalomnak
nemcsak a kisugárzó, az adó, hanem a
receptív, a befogadó része is megmozdul,
márpedig a telekommunikációs forradalom
legfontosabb jelensége a részvételi igény. Ez
nyilvánul meg a ki mit tud-okban, a kü-
lönféle kvízekben, vetélkedőkben. Ez jut
kifejezésre a nyugati színházi próbálkozá-
sokban is, ahol azzal akarnak túltenni a te-
levízión, hogy a közönséget belevonják a
játékba. Amíg a televíziónak nem lehet
visszabeszélni, a Living Theatre, a La Mama,
a Peter Brook-féle produkciókat úgy
csinálják meg, hogy a közönséget bele-
vonják valamilyen beszélgetésbe, természe-
tesen nem a nézőtérre ültetett színészekkel.
Londonban háromszor láttam a La Mama
Színház Tom Paine előadását, amely mint
írói munka is magasrendű. Ebben a színészek
kétszer megállnak a darab egy izzó pontján,
és elkezdenek beszélgetni a közönséggel.
Mind a három este olyan spontán vita volt,
hogy alig tudtam megállni, hogy Duna-
medencei angol kiejtésemmel közbe ne
szóljak. Azon kellene gondolkodnunk, hogy
a televízió által teremtett sokmilliós új
közönséghez hogyan vigyük közelebb a
színházat, és erre egy következő pontban
próbálok szerény gondolatokat felvetni.

Színház és alkotóműhely

A második oka annak, hogy a magyar
színház a mai magyar társadalomnak nem
adekvát kifejezési formája, az, hogy noha
annak nevezzük őket, a mai magyar szín-
házak - egy-két vidéki színház kivételével -
nem alkotóműhelyek. Tehát nem egy-egy
közösség kohói, de nem is atommáglyák,
nem egy-egy nagy egyéniség kisugárzásai. A
filmstúdiók alkotóműhelyek: ezért rosszabb a
magyar színház helyzete, mint a filmé. És
nem is egy-egy nagy egyéniség
kifejlődésének a helyei: ezért rosszabb a
színház helyzete, mint a magyar iroda-lomé,
a prózáé és a líráé. Ha nem is ilyen élesen,
erről hónapok óta beszélünk: újra kell osztani
a lapokat. A profil és struktúra

az eklekticizmus kérdése mind felmerült, de
választ nem tudtunk rá találni. Világos, hogy
itt már strukturális problémák is
felmerülnek és nem tudok szabadulni a
film-párhuzamtól. A több kalapom közül,
amelyet a be-vezetőben említettem, az egyik,
a legrégebbi a New Hungarian Quarterly
nevű angol nyelvű, főképpen kulturális
folyóiraté, amelynek egyik feladata az, hogy
jó magyar darabokat közöljön az angol
nyelvű érdeklődők számára. Öröme a
szerkesztőségnek, hogy a Tóték egy részletét
a lapban olvasta Claude Roy, így kapott
kedvet hozzá és így indult el az Örkény-
darab külföldi karrierje.

Ám minden számnál, amikor a darab-
közlés szándéka merül fel, rendkívüli ne-
hézség, hogy nem találunk olyan darabot,
amely rólunk úgy szól, hogy nemcsak ben-
nünket érdekel, de a nagyvilágnak is mond
valamit Magyarországról és a magyarokról.
Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a
nagyvilágnak kell írnunk, nem kell, aho-
gyan a film világában mondogatták „a can-
nesi fesztiválra sandítani". Olyan műveket
kellene az íróknak és a színház alkotó-
művészeinek létrehozni, amelyek korunk
vezető gondolatait, eszméit úgy fejezik ki,
hogy az a világot érdekelje, de ahogy csak
mi tudjuk elmondani. Akik külföldön jár-
nak, nyugaton elsősorban, azok hamar
felismerik, hogy mi tulajdonképpen ottani
kor-társainknál egy nemzedékkel idősebbek
vagyunk. Nemcsak az én nemzedékem, az
ötvenen felüliek, de a harmincasok, negyve-
nesek is, mert olyan tapasztalatokat, társa-
dalmiakat és egyénieket, szereztünk, ame-
lyeken a világ nem esett át. Mi a condition
humaine új távlatait ismerjük; a világ azt
várja tőlünk, hogy ezt megmondjuk, nekünk
pedig magyar és szocialista kötelességünk is
az, hogy ezt a világnak tudtára adjuk. A
filmekben messzebbre jutottunk, noha a
filmírók nem jobbak, mint a darab-írók
(főként mert legtöbbször ugyan-azok), a
filmrendezők, a filmszínészek nem jobbak,
minta színpadi színészek (mert főképpen, és
sajnos, mindig ugyanazok), a színházi
rendezők és egyéb alkotóművészek pedig
egyenrangúak a filmrendezőkkel.



Színház és film
Mi lehet akkor az oka, hogy nem értük el

az önkifejezésnek és társadalmi kifejezés-
nek, tehát társadalmunk adekvát kifejezésé-
nek azt a fokát, amelyre néhány filmünk
eljutott? Erre a kérdésre először egy másik
kérdéssel felelek: miért több a szókimondási
lehetősége a filmnek, amelyet esetleg 3-4
millió ember néz meg, mint a szín-darabé,
amelyet jó esetben sem lát több mint 10
vagy 20 vagy 40 ezer ember? Miért
nagyobb az óvatosság a színház területén,
mint a filmén? Lehet erre azt felelni, hogy
nem így van, a példák azonban az ellen-
kezőjét bizonyítják. A struktúrában nem-
csak ott van a hiba, hogy minden színház
mindent játszik, vagy majdnem minden
színház majdnem mindent játszik, hanem a
darabok létrejöttében is.

Ha már itt tartunk, akkor még egy
észrevételt szeretnék tenni. Annak, hogy
bizonyos nyugati darabok fétissé váltak
nálunk, az az oka, hogy nehezen kerültek
színpadra. Amikor aztán eljátszották őket,
kiderült, hogy tulajdonképpen már rég elő
lehetett volna adni. Éppen azért is,
egyébként, mert ugyanilyen világnézetű,
eszmeiségű filmek tízével, százával, meg-
jelennek a moziban, és a világ nem dől
össze, az emberek nem vonulnak föl ellensé-
ges jelszavakat hangoztatva a Nagykörúton.
Ki kell egyszer mondani, hogy itt túlzott
óvatosság játszik közre, vagy más olyan
meggondolás vagy határozatlanság, nem
személyben, hanem a mechanizmusban,
amit érdemes lenne közelebbről megfon-
tolni.

A nemzedéki probléma

A színház nem adekvát voltának a
harmadik oka a nemzedéki probléma. A mai
színházi alkotóknak - és most elsősorban
rendezőkre, igazgatókra gondolok -, amelyet
csak lexikoncímszóval jelölök legidősebb
nemzedékének, Major, Várkonyi
korosztályának, a felszabadulás után nem-
csak funkciója, de hivatása is volt. Ezt a
hivatást betöltötték, tehát életüknek tartalma
volt, a színháznak értelmet adtak, a
közönségnek színházat. Ehhez a nemzedék
hez számítható Gellért Endre, Both Béla,
Marton Endre is. A második generációnak,

amelyet Kazimir, Ádám, Vámos, Kazán
nemzedékének neveznek, az 56 utáni új
helyzetben új feladatuk volt és van ma is. De
van egy harmadik nemzedék, a 35 évestől
lefelé, akik úgy érzik, hogy nekik is kellene
valamit, az egyéneknek és a nemzedék-nek
nyújtaniok, s ezt a valamit nem találják meg.
Ez is egyik oka a színházakon belüli rossz
közérzetnek. Azt hiszem, hogy a legidősebb
nemzedék sok mindent átadhatna a
legfiatalabbaknak, nemcsak a kézenfekvő
gyakorlati tapasztalatából, hanem emberi,
művészi tapasztalatából is. Nem úgy, hogy
csinálják ugyanazt, mint az öregek, hanem
találják meg az újat. Erre van is példa.

Az agyonvédelmezett magyar dráma

Utolsó pontom ezen belül a magyar drá-
ma agyonvédelmezettsége. A magyar drá-
mával a problémánk nem az, hogy nem sze-
retjük, hanem az, hogy rosszul szeretjük.
Ahhoz, hogy egy színház alkotóműhely
legyen, feltétlenül szükség van dráma-
írókra, még ha a színházakon belül finoman
kifejezve bizonyos allergia tapasztalható a
magyar drámaírók iránt. Ennek részben okai
vagyunk mi is, írók, mert gyakran nem
ismerjük fel a színház önálló voltát és iro-
dalmian közeledünk feléje. Okai ennek a
kritikusok, akik a darabról elsősorban mint
irodalmi alkotásról írnak, és csak igen kis
százalékban az előadásról mint új, önálló
alkotásról.

De hát miért nem jobb a magyar dráma?
Egyik okára szeretnék csak rámutatni. Azért,
mert tulajdonképpen írónak nem érdemes
drámát írni. Minden más műfajban
könnyebb, kellemesebb és jövedelmezőbb
sikerre tehet szert, mint a drámában. Ha
filmet ír, az nem kíván olyan koncentrációt
és odaadást, mint ha színdarabot. Igaz, hogy
végül nem is egészen az ő műve, de nagy
összeget egyszerre kap kézhez. Ha regényt
ír, abba igazán senki nem szól bele. A
kiadónál elolvassák, és az esetek 99,99
százalékában úgy adják le, ahogy van. Meg-
jelenik, és elég szép összeg üti a markát,
anélkül, hogy ki lenne téve annak, hogy egy



bizonyos napon vagy egy bizonyos héten 12

kritikus esik neki és - dicséri meg .. . A
harmadik ok az, mert noha mindenki,
minden fórum, minisztérium, színház, író-
szövetség a magyar dráma ügye mellett van,
azért tulajdonképpen senkinek sem igazán
fontos. Színházakban nem egyszer hallottam,
hogy ha egy színésznek magyar darabban
osztanak ki szerepet, el nem ragadtatásának
félreérthetetlenül hangot ad.

Közönség és gyanúper

Ez azért van - és ezzel röviden rátérek a
közönség kérdésére - mert a közönség
bizonyos gyanúperrel nézi a magyar dara-
bokat. Nagyobb gyanúperrel, mint a magyar
filmeket és nagyobbal, mint a regényeket.
Nem hiszem, hogy ezen mi eléggé
elgondolkoztunk. Általában a közönség
köré-ben az a hiedelem, hogy egy tréfás
magyar vígjáték, az igen. De mihelyt komoly
darabról van szó, az ország, a társadalom
problémájáról, akkor a közönség meg van
győződve, hogy azt úgyis manipulálják. Azt
tartják, hogy a mai tárgyú magyar darab nem
egészen igaz, vagy sokkal kevésbé igaz, mint
ahogy a napi sajtóban vagy a folyó-iratokban
ugyanarról a kérdésről beszélünk.

Színház és író jobb kapcsolata

Mindennek az egyik megoldása az, hogy a
színházak alkotóműhely jellegét komo-
lyabban kell vennünk, és amit egyik-másik
színház ideig-óráig megkísérelt: az alko-
tóműhelybe be kell vonni fiatal és kevésbé
fiatal írókat is. Majdnem módszer, hogyha
valamely író darabot ír, akkor tulajdonkép-
pen mindegy, melyik színházhoz nyújtja be.
Oda adja, ahol nincs abban az évben elég
magyar darab, tehát biztosabban elő fogják
adni; vagy az igazgatóval, rendezővel jó
barátságban van; vagy - sajnos ritkán - egy-
egy színésznőre vagy színészre ír szerepet.
Ezek esetleges jelenségek. Arra - ezért is
érdemes volt meghallgatni például Ellen
Stewartot -, hogy egy jelentős színházi
egyéniség egy vagy két-három íróval veszi
körül magát és a színházat s együtt alkot-
nak, arra ma Magyarországon nincsen példa.
Ennek az együttműködésnek egyik

alapfeltétele természetesen az (és ezt nem
írói fájdalomként mondom), hogy a jelenlegi
honorárium-megoldások még mindig
rendkívül szerények, azt kell mondanom,
hogy megalázóak. Külföldi útjaimon általá-
ban kétszer szoktam tudatosan hazudni: ha
megkérdezik, mennyit kapok a televízióban
egy felolvasásért, és hogy mennyit kapok, ha
véletlenül előadják egy darabomat. Mindig a
tízszeresét szoktam mondani és még ilyenkor
is elnézéssel bólogatnak, persze, szegény kis
ország, nincs pénzük. Ah-hoz, hogy a
magyar dráma adekvát legyen a mai magyar
társadalom érdekességéhez, súlyához,
adekvát anyagi ösztönzők is kellenek, ahogy
az élet más területén már felismerték.

Mindezeket azért mondtam el, mert
meggyőződésem, hogyha a sorsnak és a sors
illetékes helytartóinak kifürkészhetetlen
akaratából az egyetlen színházi folyó-iratot
szerkesztem, amelyet érdeklődés és
közömbösség egyaránt vesz körül, amelytől
a színházi világ, a szakma olyan sokat vár,
hogy annak emberi erővel úgyszólván le-
hetetlen eleget tenni, akkor kötelességem,
mint a lap főszerkesztőjének is, mint egy-egy
drámai próbálkozás szerzőjének és mint a
magyar színház szerelmesének is, hogy
mindazokat a gondokat és problémákat,
melyeket felismertem, elmondjam, hogy
mindazokat a kényes dolgokat, melyeket
gyakran hallottam, kimondjam, és hogy
néhány ötlettel, egy-két morzsa élesztővel
hozzájáruljak a kérdések tisztázásához.




