
fék, ahol pezsgőt inni és vacsorázni is
lehet, mellettük szalonok, ahol a színház
fotókkal, makettekkel, régi nagy sikerek
emlékeivel, vendégjátékokról készült ké-
pes beszámolókkal, kritikákkal és mű-
vészi hitvallásokkal reprezentálja önma-
gát, általában igen gazdagon. A közönség
érdeklődve nézi, tájékozódik. Az
előcsarnokok dekorációi szerves részei a
színház produkciójának. Ljubimov szín-
házában például estéről estére az elő-
adásnak megfelelően változtatják a fala-
kon és a vitrinekben levő anyagot. Az
utcai ruhás otthonosság vonzó harmóniá-
ban van a színház dolgai iránti tisztelet-
tel, amely a nézőtér feszült, értő és sze-
retetteljesen ünnepi figyelmében éri el a
csúcspontját.

A színház jól tartja a közönséget és a
közönség jól tartja a színházát. Az ér-
deklődés egyik oka talán az, hogy a
televízió-, rádió- és moziműsorok messze
elmaradnak attól a színvonaltól, amit a
színházak képviselnek. A műsorterv, ki-
véve a hatalmas hazai klasszikus és fél-
klasszikus repertoárt, nem nagyon külön-
bözik a miénktől. A világirodalom
klasszikusai, Euripidésztől Brechtig. Mai
nyugati szerzők, kivéve az abszurdokat és
az egzisztencialistákat. Alekszej Tolsztoj
verses drámája Rettenetes Ivánról, egy
Saint-Exupéry- vagy egy Bulgakov-
bemutató különleges irodalmi csemege,
mint ahogy az egyébként elég közepesnek
látszó, de mennyiségében hatalmas
modern szovjet dráma is szolgál nagy írói
kiugrásokkal (például a világsikerré vált
Varsói melódia). A siker igazi oka azonban
a jó szellemű színházi élet, a színház
maga. A játék titkaiba, a stílusok és
törekvések világába beavatott közönség és
a határozott társadalmi célokat követő
színházak egy szellemi társas-játék
résztvevői.

Egy kis mentegetőzés

A magam tapasztalataiból és mások
elbeszéléseiből tudom, hogy a külföldön
látott színház - talán az élmények külö-
nösen friss, előítéletektől mentes varázsa
miatt -, ha csak egy kicsit is jó, akkor
rögtön jobb, mint a miénk. Ezért, ha a
kikerülhetetlen összehasonlításokra kerül
sor, nem lehetünk eléggé óvatosak. Egy
színházi kultúra elválaszthatatlanul
összefügg azzal a társadalmi közeggel,
amelyben létrejött, és eredményeit nem
szabad egy más helyzetben levő színházon
számon kérni. Mégis, a jól alkalmazott jó
példa hasznos lehet összekuszálódott
problémáink újragondolásához.

Ljubimov politizáló színházába csak
három hónapra előre lehet jegyet kapni. A
színházzal szemben levő metróállomás
lépcsőjén esténként fiatalok állnak,
„jegyet veszek" feliratú táblákat tartva a
magasba. És ezért nem lehet Ljubimovékat
nem irigyelni.

M. LÁZÁR MAGDA

Adósai vagyunk

A drámaíró Horváth Ödön

Horváth Ödön - ilyen nevű magyar
íróról nem tanultam, nem hallottam. An-
nál meglepőbb volt számomra, amikor jó
tíz évvel ezelőtt egy NDK-beli szín-ház
műsortervében szerzőként feltüntetve
először ráakadtam „Ödön von Horváth"
nevére. Azóta alkalmam volt róla és tőle
sokféle, írásban hozzáférhető anyaggal
megismerkedni.

A Theater Heute 1969 júliusi számában
az idei Berlini Színházi Találkozó
summájaként ezt olvashattuk: .. a Berlini
Színházi Találkozó mérlegét elkészítve a
bázeli színház vitte el a pálmát Ödön von
Horváth Kazimir és Karolin című
drámájának Hans Hollmann rendezte
előadásával, amely újabb lépcsőfokot
jelent Horváth újrafelfedezésében. Semmi
sem volt »hangulatszerű«,
»atmoszférikus« ebben az előadásban.
Könyörtelen valóság tárul fel a színpadon,
és világos bizonyságot nyert, milyen
szorosan kapcsolódik egymásba társadal-
mi lét és tudat, illetve (kevésbé marxis-
tán és inkább »horváthian«) anyagi hely-
zet és érzelem. Életre keltek a brechti
intenciók: naivitás és dialektika, érthető-
ség és plaszticitás; már-már igazolást
nyer, hogy Horváth az utóbbi idők egyik
legnagyobb drámaírója! ..."

Ennek a - német nyelvterületen je-
lentkező - Horváth Ödön-reneszánsznak
másik bizonysága: a november elején
Budapesten megrendezett „Nyugat-Berlin-
Charlottenburg bemutatkozik" kulturális
hét egyik eseményeként a Kulturális
Kapcsolatok Intézete kiállító-termében
Käthe Kollwitz grafikái mellett Ödön von
Horváth-dokumentációs anyaggal
jelentkeztek a vendégek.

Hozzánk ezen túlmenően csak nagy-
néha jut cl egy-egy szűkszavú hír németül
író hazánkfia bemutatóiról. A Film
Színház Muzsikában és a Nagyvilágban
egy-egy cikk látott napvilágot tragikus
halálának 30. évfordulója kapcsán. Ere-
deti tehetségét a magyar közönség nem
ismeri, nem ismerheti. Hiszen sem életé-
ben, sem a halála óta eltelt három év-
tizedben, sem színpadon, sem a rádióban,
sem a televízióban egyetlen műve sem
szólalt meg, könyvkiadásunk sem drámai,
sem epikus műveit nem jelen-tette meg.

Mi lehet az oka annak, hogy Horváth
Ödön „játékszíni költőmestersége Ma-
gyarországon lábra nem tud kapni?".

Abban nem láthatunk semmi meglepőt,
hogy a 20-as, 3o-as évek Németor-
szágában, majd Ausztriában alkotó, német
nyelven író, antifasiszta drámaíró életében
nem juthatott szóhoz magyar színházban,
de a felszabadulás után el-telt huszonöt
esztendőben egyszerűen
megmagyarázhatatlan, hogy miért nem fi-
gyelt fel rá színházművészetünk.

Közünk van hozzá, hiszen magyarnak
született (Fiuméban, 1901. december 9-én,
éppen ott szolgálatban levő diplomata apa
gyermekeként), jórészt Budapesten
nevelkedett, itt járt iskolába, és Ady
Endre költészete gyakorolta a legnagyobb
hatást fejlődő egyéniségére. Közünk van
hozzá azért is, mert a fiatal fiúnak életre
szóló élményt a Magyar
Tanácsköztársaság adott, és mert egyik
legkorábbi, töredékes drámakísérletét
Dózsa György parasztforradalmáról írta,
1923-ban; majd legérettebb vígjátékainak
egyikét 1935-ben, Falu, ahol nincsenek
férfiak címmel Mikszáth Kálmán Szelistyei
asszonyok című regényének alapötletéből
bontotta ki.

Hitler uralomra jutása után sürgősen
hazautazott Berlinből, hogy magyar ál-
lampolgárságát megőrizhesse, majd ami-
kor Hitler bécsi bevonulása után mene-
külni kénytelen Ausztriából is, Hatvany
Lajos nyújt menedéket számára, mielőtt
tovább folytatná útját egy végzetes bal-
eset következtében oly szűkre szabott
emigrációja felé.

De nem ezért, nem csak ezért van kö-
zünk hozzá. Ismernünk és ápolnunk kel-
lene drámai örökségét, mert humanista,
tudatos antifasiszta célzatosságával pél-
damutató ma is. Méltán vallhatjuk ma-
gunkénak életművét, melyben a politikus
színház hallatlanul érdekes, egyéni út-ját
járta a népszínmű, azaz inkább a bécsi
„Volksstück" mienknél haladóbb
örökségét folytatva és megújítva. A ko-
rabeli kisemberek, alkalmazottak, pro-
letárok sorsát ábrázolta reális társadalmi
keretben. Gyakran a brechti eszközöket is
alkalmazta.
Az ostobaság és a hazugság ellen

Így vallott ars poeticájáról: „ ... én
tulajdonképpen soha nem valaki érdeké-
ben írok, és mégis fennáll a lehetősége
annak, hogy valaki »ellen« hat, amit
megírtam. Csak két dolog ellen fogok
tollat: az ostobaság és a hazugság ellen.
És két dologért szállok síkra, az értele-
mért és az őszinteségért." Mottóként írja
1930-ban Mesél a bécsi erdő című jelleg-
zetesen horváthi népszínműve elé: „A
végtelenség érzetét mi sem kelti fel ben-
nem inkább az emberi ostobaságnál."

A Kleist-díjjal jutalmazott Mesél a bécsi
erdő a Strauss-keringők ábrándos
melódiáit a brechti songok elidegenítő
effektusaként alkalmazza. A gazdasági
világválság kezdetének bécsi, nyárspol-



gári idilljét festik alá a jól ismert valcerek.
Alfréd, a lóversenytippekből és egy
hervadó trafikosnő kegyeiből élő ex-
hivatalnok szakít léha életével, hogy be-
csületes munkával keresse meg kenyerét, a
szép, fiatal Marianna kedvéért. (A naiv
leánykát egyenesen a bécsi erdőben,
hangulatos kiránduláson megrendezett
eljegyzésén hódította cl derék hentesmester
vőlegénye mellől.) A férfi egy kis
vargabetűvel visszatér régi életformájához.
A trafikosnő ennek érdekében ismét
összehozza a sztriptíztáncosnővé avanzsált,
majd ártatlanul börtönbe jutott Mariannát
zord apjával és a hűséges mészárossal is. A
megható kibékülési fináléba egyetlen
disszonáns hang csap bele: halott az idilli
szerelem gyümölcse, Mariannáék
dajkaságba adott gyermeke. Apai dédanyja
járt kezére a sors-nak, hogy a kis
„törvénytelen" elpusztuljon. Lelke mélyén
mindenki fellélegzik, csak a
hiszékenységéért poklokon át-ment
Mariannában lobban ki a hit utol-só
szikrája is.

Még élesebb hangú a nemzetiszocia-
listákkal igen korán személyesen is
összecsapó szerző legszubjektívabb indu-
lataitól fűtött, 1930-ban írt Olasz éj című
népszínműve. Egy német kisváros repub-
likánusai lampionos, giccsműsorral tarkított
kerti ünnepségre készülnek, mialatt a város
nyárspolgárai hazafias marsokat bömbölve
vonulnak a horogkeresztesek
demonstrációján. A „széplelkű" republi-
kánusok kizárják a harcrakész ifjúmun-
kások kis baloldali csoportját a kerti
ünnepségből, mert kemény fellépésük ün-
neprontásként hat. A békés sörözőkre
zúduló fasiszta rohamcsapat brutalitásától
azonban csak ezek az ifjúmunkások
képesek őket megmenteni.

A német munkásosztály megosztottsá-
gát, a filiszterekben rejlő potenciális fa-
sizmust 1930-ban már olyan világosan áb-
rázolja a nagyszerű, szatirikus éllel szín-
padra vitt darab, hogy természetesnek
érezzük továbbélését a német színpado-
kon. Érthetetlen, hogy nálunk Hedda
Zinner vagy Friedrich Wolf hasonló té-
májú darabjait utólag felfedezték, de ez a
kitűnő darab elkerülte színházvezetőink
figyelmét.
A Liliom késői rokona

A Theater Heutéban oly lelkes szavakkal
említett Kazim i r és Karolin különös,
késői rokonságban áll Molnár Li liomával.
De a pesti századforduló romantikus
vurstlija helyett itt a harmincas évek
kezdetének müncheni vidám-parkja a
színtér. A hagyományos októberi
ünnepség vad, disszonáns dáridója egy
balladaian egyszerű és szívszorító
szerelmi történet háttere. Az állástalanná
vált gépkocsivezetőt nagy karriert remélve
elhagyja Karolin, az ostoba kis
hivatalnoklány. Mire megalázva vissza-
térne hozzá, elkésett. A népünnepély ezer
színű, apokaliptikusan megrajzolt világa -
a brechti dramaturgia szerint - a
tudatosítás eszközeként vonul végig a
cselekményen. Színpadra állítása nem-
csak izgalmas rendezői lehetőségeket,
hanem nagyszerű színészi feladatokat is
ígér.

Ugyancsak a gazdasági válság könyör-
telen világa rajzolódik ki a törvényszéki
tudósításból született Hit, remény, sze-
retetből, az 193z-es Horváth-féle „kis ha-
láltáncból". A munkanélküliség ellen át-
látszó és ártalmatlan kis csalással véde-
kező fiatal lányt könyörtelenül megbün-
tetik. Az államrend védelmezői ezzel
minden további, kétségbeesett elhelyez-
kedési kísérletét meghiúsítják. Nem jelent
kiutat a szerelem sem, mert a választott
társ, a derék, ostoba közrendőr eldobja
magától karrierje érdekében, amikor sötét
múltja" kitudódik. Ami-kor az éhhalál elől
a hullámsírba menekült lányt az őrszobába
viszik, utolsó perceiben éppen a volt
vőlegény döbbent képe mered rá.

A gazdasági világválság, a munkanél-
küliség, a megtorlatlan bűn és az öngyil-
kosság témáit variálja - egymástól me-
rőben különböző drámai eszközökkel - az
Ég felé című groteszk misztériumjátéka és
a Szajna ismeretlen halottja című morbid
komédiája is.
Az érlelődő fasizmus leleplezője

Míg ezekben a darabokban a kispolgár
könyörtelen, mindenkin és mindenen
átgázoló érvényesülési harcát ábrázolja,
addig a következő - már a hitleri Né-
metországból Bécsbe költözve írott - da-
rabjában, az 1935-ben született Ide-oda című
bohózatban áldozatként is bemu

tatja a válság és az érlelődő fasizmus
korában tönkrement kisembert. A bohózat
a két polgári demokratikus ország határán
játszódik, szenvedő hőse egy hontalan,
nincstelen exdrogista. Míg szorgalmas
adófizető volt, jó állampolgárnak
számított. Most, hogy nincs semmije, egy-
szerre megállapították róla, hogy születése
révén a szomszédos államba illetékes. De
ott elmulasztotta állampolgárságát
megújítani, így nem fogadják be. Igy
vergődik az egész darabon végig a
chaplini figura a határfolyó hídján oda-
vissza, két hazája között. Közben aka-
ratlanul leleplezi a két állam kormány-
főjének inkognitóban tervezett titkos
megbeszélését, veszedelmes nemzetközi
kábítószercsempész-bandát tesz ártal-
matlanná, és összehozza az egyik parti
határőr lányának házasságát a papa
szomszéd parti kollégájával. A hontalan
vándor dilemmáját irreális színezetű
happy end oldja fel - mintha csak a
Koldusopera királyi hírnöke tévedt volna
ide is.

A második világháború előszelét érezve
írja meg Don Juan a háborúból jön című
drámáját. A maga nemzedékének viszonya
az 1914-1918-as háborúhoz ön-életrajzi
feljegyzése szerint a következő volt:
„Bennünket, akik a »nagy idők«-ben
éppen kamaszok voltunk, nem nagyon
szerettek. Abból a tényből, hogy apáink
elestek vagy megnyomorodtak a
csatatéren, azt a nyilvános következtetést
vonták le, hogy mi, háborús kölykök,
egytől egyig gonosztevők leszünk. Ha
nem fütyültünk volna rá, hogy serdülő-
korunk éppen a háború idejére esett, akár
mindannyian felköthettük volna
magunkat. Közönyösek voltunk, nem
éreztünk mi sem szánalmat, sem tiszte-
letet. Egyszerűen semmi érzékünk nem
volt a múzeumok meg a lélek halhatat-
lansága iránt, és amikor a felnőttek
összeomlottak, mi sértetlenül megúsztuk a
dolgot. Bennünk nem omlott össze sem-
mi, hiszen addig még csak egyszerűen
tudomásul vettük a tényeket."

Don Juan fagyhalála

A háborúban felnőtt Horváth a há-
borúból összeomlottan hazatérő, csaták
poklát megjárt, pergőtüzeket túlélt férfi-
nemzedéket állítja most - az utódgene-
ráció könyörtelen objektivitásával - Don
Juan a háborúból jön című drámájának
középpontjába. A hajdani nagy nőfalót
most éppen múltbeli nimbusza teszi
tönkre. A háború utáni inflációs
nagyváros - feltételezhetően Berlin -
megvadult asszonyai, lányai szerelem-
éhesen csapnak le rá, a „békebeli, igazi"
férfira. Az pedig összetört lélekkel, egy
hajdani - közben meghalt - lány iránti
nosztalgiával szívében, idegenül bolyong
közöttük. A többi Don Juan-feldolgozástól
gyökeresen különböző dráma ön-
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kéntes fagyhalállal zárja le a mindenkitől
elidegenedett, egykori hódító életét.
A nyárspolgár Figaro

Következő darabjában ismét visszatér
az emigráció, a hontalanság egyre idő-
szerűbb kérdéséhez, de most egészen más
aspektusból közelíti meg, mint az Ide-oda
esetében. A Figaro válása című komé-
diájának modelljét minden bizonnyal a
fiatal Szovjetunióba akkor már
tömegesen visszaáramló emigráns orosz
értelmiség szolgáltatta. Horváth Ödön
ugyan-is Beaumarchais talpraesett hősét
a forradalmi Franciaországból
„disszidáltat-ja" gazdái, az Almaviva
grófi házaspár és felesége, az uraihoz
ragaszkodó Zsuzsi kedvéért a porosz
bürokrácia kellős közepébe. Míg ott a
grófék adósságot adósságra halmoznak,
és a forradalom összeomlására szabnak ki
újabb és újabb terminusokat, addig
Figaro önállósítja magát, hogy jól menő
fodrászszalont alapítson. Zsuzsi azért
hagyja ott férjét, mert nem tudja neki
megbocsátani, hogy „világpolgárból
nyárspolgár lett". Házasságuk válsága
végül is otthon oldódik

fel, a hajdani Almaviva-kastélyból ala-
kított gyermekvárosban találják meg
életcéljukat, boldogságukat.

A sziporkázóan szellemes, tudatos
anakronizmusoktól tarkálló Figaro-ko-
médiát ismét egy kortársi kórkép követ-
te a nyájtermészet tömeglélektanáról. Az
utolsó ítélet napja című színművében egy
jámbor állomásfőnök és a ráakaszkodó
kacér kis fruska évődése miatt kisiklik a
vonat. Szerencsétlenség halottakkal,
sebesültekkel. Az állomásfőnök bűnös-
ségét szuggeráló, majd ártatlanságát ün-
neplő, végül a halálát előidéző tömeg-
hangulat ábrázolása az unalmas vidéki
kis porfészekben Karinthy Frigyes Krisz-
tus és Barrabásának megdöbbentő erejét
idézi fel az olvasóban.

Két történelmi vígjáték -
tanulsággal

Horváth Ödön utolsó két befejezett és
még életében színre került darabjában a
Figaro-feldolgozás történelmi vígjátéki
vonalát folytatta. Mikszáth Kálmán Sze-
listyei asszonyok című regényét
kiindulópontként használja Falu. ahol
nincsenek

AZ OLASZ ÉJ SVÁJCI ELŐADÁSÁNAK
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férfiak című vígjátékához, de már a be-
vezetésben leszögezi, hogy a figurákat
nem a nagy magyar regényírótól kölcsö-
nözte: teljesen szabadon kezeli a maga
korszerű mondanivalója érdekében a
mikszáthi anekdotikus történelmi alapo-
kat. Mi volt Horváth Ödön mondani-
valója 1935-ben az erdélyi asszonymustra
és az igazságos Mátyás király történeté-
vel? Hallatlanul hiteles, plebejus szem-
léletű képet ad a jó szándékú reformer-
király népétől való elszigeteltségéről, az
egész udvari bürokrácia rendíthetetlen
korruptságáról. De a romantikus női hár-
masfogat még többet változott Horváth
alakító kezében. Legizgalmasabb hármó-
juk közül a Mátyást meghódító, titokzatos
szépasszony, maga a szebeni grófné.
Átok, boszorkányság vádja ül a családján,
és ezért férje - bár szereti - eltaszítja
magától. Horváth ebben, a Könyves
Kálmánt idéző királyi békítésben -
„elátkozott fajok pedig nincsenek" - a
hitleri fajelmélet tombolásának tetőfokán
tesz hitet ismét humanizmusáról.

Pompeji, avagy egy földrengés komédiája
című darabja azt a mindennapi ró-mai
életet eleveníti meg, amelyet ma a láva
alatt épségben maradt tárgyi emlékek
nyomán rekonstruálnak a történészek.
Ezek a mindennapok sokban em-
lékeztetnek - Horváth Ödön darabja
szerint - a harmincas évek közép-európai
kisemberének életére. A döntő különbség:
a rabszolgák, a katakombákba kény-
szerített keresztények szemszögéből mu-
tatja be a végnapja felé közeledő Pom-
pejit, a belülről halálra ítélt római vi-
lágbirodalmat.

Itt hirtelen megszakadt Horváth Ödön
izgalmas drámáinak sora. Váratlanul ra-
gadta el harminchét esztendős korában a
halál. Az Anschluss, Ausztria hitleri
elözönlése után az antifasiszta Horváth
kénytelen volt elmenekülni. A hontalan-
ság most már saját életébe is betört,
Svájcban akarta volna osztani az emig-
ránsok sorsát. Rövidre tervezett párizsi
útján különös, horváthi drámába illő
módon pusztult el. 1938. június i-én
Siodmakkal, a neves filmrendezővel
folytatott eredményes tárgyalás után pen-
ziójába igyekezett, amikor a Champs
Elysées-n egy hirtelen szélroham kidön-
tött egy korhadt gesztenyefát, és az
agyonsújtotta Horváth Ödönt.
Az aktuális drámaíró

Horváth Ödön művei a német nyelv-
terület haladó színpadain sikerrel da-
colnak az idő múlásával azóta is. Máig
tartó népszerűségét pusztán tematikai
időszerűsége önmagában még nem iga-
zolná. Egyre gyérülő személyes barátai-
nak ragaszkodása varázslatos emberi sze-
mélyiségéhez kevés volna ahhoz, hogy
darabjait újra meg újra sikerrel újítsák fel.
Hiszen sok, becsületes szándékkal



megírt, a két világháború közötti átmeneti
években született avantgardista darab ma
már élvezhetetlenül elavult. Horváth Ödön
reneszánszát tehát drámaírói eszközeinek
korszerűsége magyarázza. Különösen a mi
mai, szocialista népszín-házi törekvéseink
meríthetnének eredményesen a sajátos
horváthi „népszínműből".

Horváth Ödön úgy gyúrja át a maga
céljainak megfelelően ezt a sokat vitatott,
19. századi játékformát, hogy megőrzi
annak tragikus-víg hangulatváltozásait.
Előszeretettel keres drámai cselekménye
hátteréül látványos, színes nép-
ünnepséget, és ezt a keretet kora jelleg-
zetes közép-európai társadalmának,
mélyrehatóan elemzett osztályellentétei-
nek ábrázolására használja fel. A Mesél a
bécsi erdő hangulatos társaskirándulása, az
Olasz éj lampionos ünnepélye a német
kiskocsma kerthelyiségében, az októberi
ünnepség a vurstli ezer olcsó
szórakozásával a Kazimir és Karolinában,
a vendéglői díszvacsora az Utolsó ítélet
napjában nemcsak színpadi látványosság,
hanem tudatosan komponált
kontraszthatás. A látszólag szórakozó
kisemberek sorsa éppen most, éppen itt
fordul tragikusra.

Ezt a kontrasztos szerkesztést segíti elő
- a songok brechti módszerére emlékeztető
- zenei eszköztára. Nem a fel-használt
kompozíciók maguk „idegenítenek el",
hanem a széltében énekelt, mindenhol
játszott szalonzene „örök-zöld" melódiái.
Andalító dallamuk alkalmazásuk
pillanatában tévedhetetlenül egy-egy idilli
élethazugság leleplezésére szolgál.

Figurái nem álparasztok, mesebeli dol-
gos emberek, hanem a nagyváros tipikus
munkásfigurái, alkalmazottai, közrend-
őrei, kisemberei. Írói fegyvertára ki-
fogyhatatlan kontraszt-eszközökben, és
ezeket mindig nagyon tudatosan, nagyon
eredetien használja. Meggyőző példa erre
a keleti színjátszásból Brecht eszköz-
tárába átkerült merev jellemmaszkok al-
kalmazása. Horváthnál a Pompeji című
komédiájában az előkelő római urak és
hölgyek társadalmi rangjukat kifejező ál-
arcokat viselnek. Demaszkírozásuk mindig
fordulópont a komédia cselekményé-ben.
Ezzel a játékmóddal is rendkívül
takarékosan bánt a szerző. Az apró hely-
zetkomikumok jelzésétől indul el - a hős
katona maszkja a gyáva, ostoba ember
vonásait rejti. Az ifjú divathölgy fáradt
rabszolganői szép álarcát rúzsozzák, pú-
derozzák újra, s a meztelen arc ez alatt a
teljes ürességről, koravénségről árulkodik.
A demaszkírozás csúcspontja egy-ben a
komédia tragikus magaslata is. A gőgös,
fukar bankár hangja szólal meg a cirkuszi
játékokban az őskeresztények ketrecéből.
Ott áll a rács mögött - közvetlenül előtte
barátai és az a rabszol

gája, akinek élet-halál kérdése, hogy
gazdája mellette tanúskodjék -, és nem
ismerik fel. Nem visel álarcot többé, mert
megtért, kereszténnyé lett.
Brecht kortársa

A példák hosszú sorát idézhetném még
Horváth szinte kifogyhatatlan groteszk
színpadi ötleteinek illusztrálására. A mai
rendezők fantáziáját minden bizonnyal
elsősorban ezek indítják meg műveiben.
De nemcsak szerkesztési módjában, meg
egy-egy pompás színpadi ötletében
villódzik mai színekben groteszk
látásmódja, hanem sajátos, történelmietlen
komédiáinak szemléletmódjában is.
Dürrenmatt legjobb paraboláinak szintjét
és stílusát idézik fel a nézőben és az
olvasóban azok a Horváth-darabok, me-
lyekben a maga korának valóságát, álta-
lános érvényű anakronisztikus múltba
helyezte. Az imént idézett Pompejiben a
klasszikus ókor, Mikszáth-adaptációjában
a magyar reneszánsz, Figaro-feldol-
gozásában a francia forradalom köntösé-
ben szólaltatja meg kora problémáit.

Ez a fajta történetiség Horváthnál
nagyszerű lehetőség a máig hurcolt emberi
ostobaságok kicsúfolására, a kor ha-mis
eszményeinek - elsősorban a fasizmusnak
- ellenállhatatlanul nevetségessé,
lehetetlenné tételére. Joggal írta róla
néhány évvel ezelőtt barátja és műveinek
gondos ápolója, Ulrich Becher: „Ha
tovább él, kétségtelenül a német nyelv-
területnek Brecht mellett legnagyobb
színpadi költője lett volna korunkban." A
német nyelvterület irodalmárai vitatják is:
kit illet Ödön von Horváth élet-műve -
Ausztriát-e vagy Németországot? Nekünk
ebbe a vitába nincs, nem lehet beleszólási
jogunk. De jogunk, sőt kötelességünk,
hogy végre elkezdjük törleszteni
adósságunkat Horváth Ödön iránt! Ezzel a
törlesztéssel színházkultúránk,
közönségünk egyaránt csak nyerhet.

V Á L S Á G H E L Y Z E T

A F R A N C I A S Z Í N H Á Z A K B A N

A „Napirenden" rovat rövid interjút közöl
Michelet kultuszminiszterrel, aki kereken
leszögezi: a színházi vezetőknek választaniok
kell egyfelől szabadság és szegénység,
másfelől szubvenció és álla-mi függőség
között, mert az ország anyagi helyzete nem
teszi lehetővé a függet-len magánszínházak
támogatását. Ha a színház - mondja a
miniszter - segítséget kér az államtól, „ne
lepődjék meg. ha az állam és közte
szükségképp pár-beszéd alakul ki, vagy, ha
úgy tetszik, ha az állam számadást kíván
tőle".

Figaro, 1969. december 15.

levelek
a szerkesztőhöz

A drámaírás mesterség is

hozzászólás
a drámaíró-iskola kérdéséhez

Tisztelt Szerkesztőség,

az írói alkotói folyamat kétségkívül leg-
izgalmasabb és legbonyolultabb területe a
drámaírás. Közkeletű igazság ez, hiszen
ebben a műfajban kerül szembe a legtöbb
kötöttséggel, áthághatatlan szerkesztési és
műfaji törvényszerűséggel az író. Ha nem
szerzett elég technikai ismeretet és
gyakorlati tapasztalatot, úgy érzi,
tehetsége kevés is a vállalkozáshoz. A
dráma tehát nemcsak jó írót, költőt kíván,
hanem ügyes és avatott konstruktőrt is,
akinek amellett, hogy jól érti a drámai
sűrítés technikáját, a színpadi nyelv
dialektikus játékát, a hiteles atmoszféra
megteremtését és a drámaépítés iramát,
egyesíteni kell magában a kritikus szemű
dramaturgot, a színpadot és a nézők lelki
alkatát jól ismerő rendezőt, sőt bizonyos
fokig még a díszlet- és jel-meztervezőt is.

A regény a korlátlan lehetőségek mű-
faja, a dráma a korlátlan kötöttségeké,
amelyek századok folyamán jóformán alig
változtak. A dráma fölényes technikai
tudást és színpadismeretet követel. Nem
véletlen, hogy azokban az országokban,
ahol a színdarabírás és színjátszás anyagi
vonatkozásai döntőbbek, mint a művészi
szempontok, a drámaírást évtizedek óta
könyvből és tanfolyamokon tanítják is: az
Egyesült Államokban például már
nyolcadik évtizede működik
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