
 Hogyan olvasta Várkonyi ezt a
kottát?

 Pontosan, hűségesen és ugyanakkor
teljesen szuverénül. Rengeteg példát
mondhatnék, de talán a legjellemzőbb,
hogy a darab címe és egyik ezzel kap-
csolatos kulcsötlete, az Adáshiba is tőle
való. Általában tiszteletben tartotta a
szöveget, a próbák során például már nem
adott írói munkát, nem akart sem-miféle
változtatást, de a színpad köve-telte
húzásokban már szabad kezet kért.

 Az igazat megvallva én még azt sem
bántam volna, ha egy kicsit még
határozottabb. Ha például az első rész
vége felé még könyörtelenebbül kihúzza
azokat a mondatokat, amelyek lassítják a
komédia pergő ritmusát, és mintegy
ismétlik a korábban már megfogalmazott
gondolatokat.

 En úgy érzem, hogy az ismétlés eb-
ben az esetben hozzátartozik a monda-
nivaló, az atmoszféra lényegéhez. Abban is
az életforma monotóniája fejeződik ki. De
biztos, hogy a megírás és az elő-adás
között tömörebb lett a szöveg. És ez
részben, sőt nagyrészt Várkonyi érdeme.
Egyébként ő alakította ki a szín-padi
tévékeret megoldását is, a zenei motivációt.
A figurák megteremtésénél imponáló volt
az a következetesség, ahogy ragaszkodott a
mozdulatok precizitásához, az egyszer már
kidolgozott részletek fegyelmezett
megvalósításához. Persze nem vagyok
benne biztos, hogy minden mozzanat
megmarad - és úgy marad meg - az
előadásban, ahogy Várkonyi Zoltán a
próbaidőszak alatt kidolgozta. De ahogy
figyelem, azóta is gondja van rá. Főként a
stílusra ügyel, hogy ne csússzon el a
poénre, nevetésre vadászó komédiázás
irányába. Várkonyi szerintem az a rendező,
aki tud követelni, és aki a maximumot
akarja kihozni nemcsak az egyes
színészekből, hanem az együttesből is. Más
kérdés, hogy ezt a törekvését gyakran
keresztezi valami. Többnyire az idő.
Nálunk mire egy színész el akar mélyülni,
az órájára néz - és elrohan. A színészek túl
vannak terhelve, a hajszában sokszor
elsikkad az ihlet és a művészi munka
precizitása is. De mondom, nekem nincs
okom panaszra.

 Elégedett a rendezővel, a színé-
szekkel, gondolom ezúttal a kritikával is.

 Most könnyű. De amikor szigorúak az
emberrel, a kapott seb fájdalmát azért
utólag enyhíti, ha megtalálja az író a
kritikában azt, amit érdemes megszív-

lelni. Engem az első drámám első kritikája
- „Drámát írni tudni kell" - vérig sértett, de
ugyanakkor ösztönzött is. Szerettem volna
bebizonyítani, hogy meg tudom tanulni a
mesterséget. Es elégtételnek éreztem, hogy
ugyanaz a kritikus, aki annak idején talán
joggal, de mindenképpen elsődrámást
elkedvetlenítő pedagógiai szigorral
megmagyarázta, hogy nemcsak a
színjátszást, a táncot, a zenét, de a
drámaírás mesterségét is meg kell tanulni,
most elégedett, sőt lelkes volt, amikor az
Adáshibáról írt.
 Ha ezek után azt mondja, hogy még a

közönséggel is elégedett, akkor szinte
zavartalanul idilli lesz ez a kép.
 Pedig nem mondhatok mást. Az előző

drámánál néha feszengtem a néző-téren.
Kedvem lett volna megnyugtatni egy-egy
fészkelődő nézőt, hogy csak még azt az öt
percet bírja ki cukorka nélkül, akkor
történik valami, ami talán felkelti a
figyelmét. Az Adáshibánál viszont azt
éreztem, hogy a nézők veszik a lapot,
sokan szinte elfeledkeznek róla, hogy
színházban vannak. Mások viszont ma-
gukra ismernek. Hallottam már olyan
megjegyzést is a nézőtéren, hogy minden
ugyanolyan, mint otthon. Lehet, hogy nem
mindenki érti a darabnak minden
gondolatát, de eddigi tapasztalataim szerint
a nézők általában jól szórakoznak. És ha
egy író nem becsüli le a közönséget, ez
nem lehet mellékes szempont.

Elégedett szerző, elégedett kritikus.
Ilyenkor a szerző dicséri a színházat, a
színházi kollektíva fennen lobogtatja az új
magyar szerző nevét. Az egész évadban
folytatott polémiák után jólesik ilyen
világos-virágos ponttal zárni a szezont. És
jó lenne hasonló hangulatban kezdeni az
újat.
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HEGEDÜS GÉZA

Néhány mondat
az elidegenítésről

Az elidegenítés szándéka korunk leg-
nagyobb - és alapvető - színházi tévedése:
ha én, mint néző, a színpadon ját-szódó
játék egyik személyével sem tudok
azonosulni, ha nem „drukkolok" egy sze-
mély játékbeli sorsáért - akkor merőben
érdektelen, hogy mi játszódik előttem. És
akkor miért menjek színházba?

Engem ne figyelmeztessenek folyton a
színpadról, hogy amit látok, az játék és
nem valóság, mert ezt én amúgy is tudom,
de azért ültem be a nézőtérre, hogy ne
gondoljak erre. Sakkozás közben is
elvenné a játéktól a kedvem, ha mind-
untalan azzal zavarnák meg játékos kom-
binációimat, hogy nem vagyok hadsereget
mozgató hadvezér, amit úgyszintén tudok
még akkor is, ha lovammal sikerült
leütnöm az ellenfél bástyáját.

Az elidegenítés szándéka valójában az
elidegenedés vállalása és terjesztése ahe-
lyett, hogy felvennők a küzdelmet az el-
idegenedés ellen a humánum nevében. A
színpadról a nézőnek lelkesítő és riasztó
példaképeket kell látnia. A modernség itt
azt jelenti, hogy a mai ember érzés-,
indulati és fogalmi világa szerint adjunk
korszerű erkölcsi mércét.

A színpad nem szószék és nem publi-
cisztikai kommunikációs eszköz, csak cél-



kitűzése - erkölcsi-politikai célkitűzése -
azonos a szószékével és a vezércikkével,
eszköze azonban esztétikai: a szép-rút
skáláján kell élménnyé tenni azt, amit eleve
a jó-rossz és az igaz-hazug skáláján
közhírré akarunk tenni.

Ha egy színházi előadás nem gyönyör-
ködtet - elvitte az ördög az egészet. Ha
csak kellemes apró gyönyörűséget okoz -
akkor is elvitte az ördög. De ha mély
erkölcsi megrázkódtatást okoz, akkor már
ezzel esztétikai élményt keltett. És ha nagy,
lélekig ható gyönyörűséget okozott, akkor
ezzel már valami erkölcsi állás-foglalásra
kényszerített.

Az új drámai-színházi formák gazda-
gítják a kifejezés lehetőségeit, de nem
teszik érvénytelenné a régieket. Egyéb-ként
is a legtöbb új formai fogásról ki lehet
mutatni, hogy rég meglevő elemek
újravariálásai. Itt a Lúdas Matyi filozófiai
alaptétele érvényes: nincs régi és új forma,
csak öreg emberek és csecsemők vannak,
illetve színház-drámatörténetben jártas és
nem jártas nézők. Egy kellőképpen
műveletlen néző számára Aiszkhülosz is
újdonság.

Semmilyen formai megoldás nem tesz
modernné egy drámát. Új csak az eszme
lehet, minthogy minden új társadalmi
helyzet valóban új eszméket szül. Az új
eszmék azután bőségesen variálható formai
mozzanatok közt válhatnak megfo-
galmazott és előadott drámai művekké.

Az abszurd dráma annak a bevallása,
hogy a szerző nem érti azokat a körül-
ményeket, amelyeket ábrázol. Az éssze-
rűtlenség csupán azt jelenti, hogy a szerző
nem elég fejlett tudatú azoknak a
körülményeknek áttekintéséhez, amelyeket
ezzel a nyilvánvalóan alkalmatlan tükörrel
akar tükrözni. Értelmes drámát csak arról
írhatunk, amiről legalább magunknak az a
véleményünk, hogy értjük.

Más kérdés, hogy az abszurditás-élmény
nagyon is lehet a dráma tárgya, de ilyenkor
nem a dráma az abszurd, ha-nem a hős
tudatával van valami baj. Ebből akár
remekművet is lehet írni (pl. Calderón: Az

élet álom, Maeterlinck: Vakok).

A közönség lehet nívós és nívótlan, de
semmiképpen sem hülye, azaz megvan a
magához való esze ahhoz, hogy tudja,
tetszik-c neki, amit játszanak vagy sem.

Hol tart ma a színházi kritika?
Ezúttal nem a kritikusok „természetes"

ellenfelei és még természetesebb szö-
vetségesei, a megbírált vagy bírálatra éhes
alkotók válaszoltak erre a kérdés-re,
vérmérsékletük vagy az egy szezon alatt
összegyűjtött jelzők hőfoka szerint, hanem
maguk az érdekeltek, Európa szí-
nikritikusai. Akik valamennyien egyet-
értettek a jugoszláv színházi kritika do-
yenjével, Widmar professzorral, aki sze-
rint a színház megvan ideig-óráig kritika
nélkül, de a színházi élet nem nélkülöz-
heti a színházi kritikát. S ha vitáznak,
veszekednek is egymással az alkotók és
bírálók, kapcsolatuk lényege az egymásra
utaltság, és olyan házasságra szövet-
keztek, amelynek alapja mégiscsak a
szerelem.

Kritikusok vizsgálták a kritika állapotát,
ebből következik, hogy a diagnózis alapos
volt. Hiszen mi, bírálók közelebbről
ismerjük a szakma buktatóit, de a színházi
kritika objektív nehézségeit is. Es
következik az is, hogy az összegezés
szigorúbb lett: a kritikusok sa-

És ez nem a mű színvonalának, hanem az
előadás lebilincselő voltának kérdése. A
legszínvonaltalanabb közönségnek is
adhatunk megfelelő válogatással és tála-
lással színvonalas műsort; a legszínvona-
lasabb közönséget is elszórakoztathatjuk
nívótlan mű megfelelő előadásával.

Az író sok mindenért felelős, de az
előadásért nem. Láttam én már unalmas
Shakespeare-előadást is, sőt unalmas
Shaw-vígjátékot is. Sem Shakespeare, sem
Shaw nem vonható felelősségre a rende-
zőért. A rendezőnek azonban még az
íróért is felelnie kell. Mert úgy kell ér-
dekesnek lennie, hogy közben hű marad a
szerzőhöz. Ha erre a hűségre nem vál-
lalkozik, válasszon más szerzőt magának.

A legtöbb drámát nem vagyunk köte-
lesek játszani. De ha játsszuk, akkor azt
játsszuk és ne valami mást. A többféle-
képpen értelmezhetőt persze ki-ki a ma-

ját tevékenységük kritikájánál sem
ereszthetik lejjebb a mércét. Különösen,
amikor „egymás között" tárgyalnak, s a
nemzetközi tanácskozás napirendjén hi-
vatásuk, a kritika szerepel. Amikor nem-
csak azt kell megvitatni, hogy vajon pri-

vilegizált nézőként ülünk-e be a néző-
térre, avagy a parlamenti tudósító szán-
dékával, hivatásos borkóstolói vagyunk-e
a színházművészetnek vagy hivatásos
propagandistái, hanem azt is, hogy mit
tett és mit tehet napjaink soknyelvű,
nemzeti színibírálata az egyetemes és a
hazai színművészetért, Thália híveinek
meg-, illetve visszahódításáért.

A Színházkritikusok Nemzetközi Szer-
vezete, amely az ITI tagszervezetéből vált
ki a közelmúltban, és önállósodott, ez évi
Novi Sad-i szimpóziumát főként a
színházi kritika általános kérdéseinek
szentelte. Beszámolni azért sem könnyű a
vitáról, mert a referátumokra bontott
problémakör túlságosan szerteágazó ah-
hoz, hogy akár csak vázlatosan is, minden
elemét érintsük. Meg kell hogy elégedjünk
a leglényegesebbekkel.

ga meggyőződése szerint értelmezheti. De
ami egyértelmű, azt nem játszhatjuk mon-
danivalója ellen. Az ember tragédiáját
például lehet optimistára és lehet pesz-
szimistára venni. De a Bánk bánt nem
lehet hazafiatlannak magyarázni.

Klasszikusokat aktualizálni nemcsak
szabad, de kötelező, minthogy nem a rég
elhaltaknak, hanem az élő közönségnek
játszunk. De csakis a drámában meglevő
szöveggel fejezhetjük ki a mához szóló
mondanivalót is. Vagyis azokat a szöve-
geket kell elővennünk, amelyeket az új
körülmények aktualizáltak.

Ha a nézők nagy része azzal megy el a
színházból, hogy vagy nem értették miről
van szó, vagy nem érdekelte őket -
valószínűleg nem a nézőben van a hiba.

A néző nem azért megy színházba, hogy
bosszankodjék.

Napirenden a színházi kritika

A Színházi Kritikusok Nemzetközi Szervezetének Novi Sad-i szimpoziumáról



A kritika és a kortársi dráma

Mint minden vita, a Novi Sad-i is a
kérdésfeltevés körül sűrűsödött elsőnek.
Hogy tudniillik mit értünk kortársi drámán.
Hogy milyen elvek alapján különböztetjük
meg azokat a ma írott drámákat, amelyek
szimptómái korunknak, azoktól, amelyek
kifejezik azt. Eli Finci olasz kritikus
nagyon is hangsúlyozta, hogy mivel
hivatásunk parancsa szerint azt keressük,
ami a mai színházat elválasztja a
tegnapitól, legfőbb feladatunk ennek a
választóvonalnak a mozgását követni és
megrajzolni. Referátuma érdekes módon az
ötvenes évek drámai újításait - tehát az
antidrámát is - már hagyományként
tárgyalta, hangsúlyozva, hogy az
avantgarde heorikus korszaka lezárult. Nem
ő volt az egyetlen, aki elhatárolta magát az
egykor valóban elöl járó, de azóta - a
legalitás révén és a sznobizmussal
szövetségben - kanonizált művészetté lett
avantgarde-tól, és az annak korábbi
vívmányait reprodukáló és aprópénzre
váltó, főként epigonokat felszínre vető
második hullámtól. Mások viszont a
türelmetlen summázás veszélyét elhárítva,
azzal érveltek: idővel minden avantgarde
klasszikussá válik. A kritikus feladata a
holnapi klasszikusok mai támogatása. Az új
törekvések megkülönböztetése, felismerése
és a velük való szövetség. Érzékenyen rea-
gálni és támogatni, a közönséghez köz-
vetíteni az újat.

Csakhogy mint minden általános ér-
vényű megállapításnak, ennek is a konkrét
alkalmazás a próbaköve. És már a
háromnapos vita is érzékeltette, hogy mást
tart valóban újnak a fiatal, lelkes francia
kritikus, a mindenkori avantgarde mellett
lándzsát törő Lucien Attoun, és mást a
költői dráma perspektíváját külön
referátumban taglaló tekintélyes kritikus, a
nemzetközi szervezet elnöke, a lengyel
Roman Szydlowski. A gesztus-színház
patrónusa és az irodalom nélküli színház
jövőjét tagadó kritikus, ha nem is kerültek
konkrét dialógusban szembe egymással,
nyilvánvalóan más úton keresik a színház
megújításának út-ját. Roman Szydlowski a
lengyel irodalmi tradíciókból és azok
folytathatóságáhól kiindulva azt fejtegette,
hogy a kor-társi színház válsága összefügg
az abszurd dráma vakvágányra kerülésével,
és azzal, hogy sem a politikai dokumen-
tumdráma, sem az emberi tudat és altudat
viviszekciója nem tudta helyreállítani a kor
és a színház megszakadt kapcsolatát. Erre -
és korunk igazságai-

nak kifejezésére - a referátum szerint
elsősorban az emberi lét problémáit ma-
gasabb szintre emelő költői dráma al-
kalmas. Szydlowski nem hisz a színház
kultikus formáihoz való visszatérésben, de
hisz abban, hogy a költészet helyettesítheti
a kultuszt. Míg a lengyel elő-adó
polemikusan említette Dürrenmatt-nak a
komédia egyedüli adekvát voltát valló
nézeteit, a tragikomédia korunkra jellemző
monopóliumát, Jovan Hristic, a vendéglátó
jugoszláv kritikusi kar kép-viselője a nagy
tragédia lehetőségét kutatta, és Gordon
Craigre, Bentleyre hivatkozva a
drámaíróknak a műfaj iránti nosztalgiájáról
beszélt. A végzettel szembeni lázadással,
elementáris szabadság-vággyal indokolt
írói nosztalgia ellenében a valóság
korlátozott választási lehetőségeire
hivatkozott, anélkül, hogy a tragédia
műfajának színpadi megújulásával
kapcsolatban jóslásokba bocsátkozott
volna.

A felszólalásokból is nyilvánvalóvá vált,
hogy a nemzeti drámairodalomnak eltérő
hagyománya, különböző fejlettségi foka,
problematikája nem teszi lehetővé, hogy a
kritika a modern dráma jövőjét illetően
általános érvényű következtetéseket vonjon
le. Ugyanakkor a nemzeti színházművészet
nemzetközi tapasztalat-és véleménycseréje
minden ország kritikusait hozzásegíti a
hazai problémák nemzetközi
összefüggésben való értéke-léséhez.

Színházi válság, kr i t ika i rákág?

A tanácskozás barométere - enyhén szólva
- ingadozó volt. Többen félre-érthetetlenül
megkongatták a vészharangot: Európa
fejlett országaiban egyre kevesebben
járnak színházba, a színház megszűnt
közügy lenni. Ebből a tapasztalatból indult
ki a francia George Schlocker, amikor a
színházi szociológia elsőrendű feladataként
jelölte meg az érdeklődés csökkenésének
vizsgálatát. A jugoszláv Filipic
szenvedélye azonban már a kérdőjeleket is
elsodorta: ő a színház agóniájának
kezdetéről panaszkodott és arról, hogy a
komoly mondanivalót vállaló színházak
üresek, csak a könnyű szórakozást kínáló
komédiák aratnak sikert. Aggályának adott
hangot, amiért a színház barátai mintha le-
késtek volna a problémák megoldásáról,
végeredményben a sajtóban is, a tanács-
kozásokon is egymás között vitatkoznak. A
sport századunkban kiszorította a köz-
véleményből a sínházat - vallották mások.

A vitában az ellenkező pólus egy francia
kritikus, Bernard Dort nézetei körül
kristályosodott ki, aki a száz éve
hangoztatott „színházi válság" tapaszta-
latából merítette optimizmusát, mondván,
hogy- a folyamatos válság azóta is
folytonos megújulásra késztette a szín-
házat. És azzal érvelt, hogy ha a nagy
színházakat fokozatosan háttérbe szorítják
a kis színházak, kár siránkozni: hiszen a
gombamódra szaporodó stúdiószínházak
zsúfolt kis nézőterein végeredményben
nem ülnek sokkal kevesebben. A világ
színházainak, színházlátogatóinak száma
pedig - ha Európán túl is tekintünk -
emelkedő tendenciát mutat. És ha ezen
kívül még tekintetbe vesszük az amatőr és
hivatásos színjátszás között csökkenő
különbséget is, Dort szerint nincs ok
kétségbeesésre.

A színház válságát bizonygatva is, ta-
gadva is előkerült a színházi kritika vál-
sága. Dragan Jeremic, jugoszláv dráma-író
szerint korunk kritikája nem tölti be a
hivatását. Mert míg a romantikus drámát a
romantikus kritika támogatta, hódítását
előkészítette és segítette, a modern dráma
forradalma századunk közepén
készületlenül érte a kritikát. A kor-társi
színház a hivatásos kritika ellenében jutott
el oda, ahol most tart. Ennek bizonyítására
Jeremic az antidráma fogadtatására
hivatkozott, amely, ami-kor fellépése
idején egyszerre tagadta a kort, és a műfajt,
nemcsak a közönséget hökkentette meg, de
a konzervatív kritika falába is beleütközött.
Igaz, hogy mióta az avantgarde dráma
vitathatatlan polgárjogot nyert, sőt
klasszicizálódott - a kritika nagy része is
átállt, mellészegődött. Ez azonban csak azt
jelenti, hogy követte a műfaj fejlődését,
ahelyett, hogy utat tört volna neki.

A színházi kritika válságjeleit taglalva
többen arra a következtetésre jutottak,
hogy nem „a" színházi kritika került
válságba, hanem csak a hagyományos,
normatív kritika. (Hiányossága volt a
vitának, hogy nem került részletes
taglalásra, vajon melyik az a hagyományos,
normatív kritikánál korszerűbb bírálattípus,
amely a résztvevők szerint megfelelő
hatásfokkal támogathatja a korszerű
színházi törekvéseket. Hogy mit jelent
konkrétan a válságot legyőző korszerűség
követelménye a színházi bírálatban.)

A korszerű kritika követelményeitől
szólva viszont többen felvetették azt a
hazai gyakorlatból is ismert problémát,
hogy tudniillik a színházi kritikusok



többsége irodalmi, irodalomtörténeti
képzettséggel rendelkezve, az irodalom
felől közelíti meg tárgyát, hiányzik a
konkrét színház ismerete. Sok, egyébként
tájékozott és felkészült színházi kritikus ott
akad meg, ahol magát a látványt kell
interpretálnia. Pedig a jelen és a jövő
színháza ezt mindenképpen megköveteli.
Érdekes módon francia kritikusok
emlegették követendő példaként azokat a
német esztétákat, akik a gyakorlati színházi
munkában, dramaturg-ként tevékenykedve
nőttek valóban szín-házértő teoretikussá. A
színházi kritikussal szemben támasztott
követelmények között megfogalmazódott a
zenei, képző-művészeti, balett stb. kultúra
fontossága is. Csak az all-round
felkészültséggel rendelkező kritikus képes a
valóban integrált bírálatra.

Amíg többen azon töprengtek, hogy
vajon léteznek-e egyáltalán táborunkban
ilyen enciklopédikus felkészültségű szín-
házi szakemberek, mások a kritikusi munka
újságírói jellegét igyekeztek körülhatárolni.
A legtöbb felszólaló az újságkritika
informatív voltát taglalta, hangsúlyozva az
információ megbízhatóságán,
propagandasztikus jellegén túl annak
értékelő momentumait. A hírlapi kritika
egyik elsőrendű funkciója a művészet
alkotói és fogyasztói közötti köz-vetítés.
Ennek jelentőségét alátámasztva egy
holland kritikus kolléga azzal érvelt, hogy a
színházi bírálónak tudnia kell: míg a
futballmeccsek közönsége egészen pontosan
ismeri a szabályokat, s maga is őrködik
betartásuk felett, a színházi néző s még
inkább az az olvasó, akit a kritikának kell
nézővé nevelnie, általában tájékozatlan a
drámai szabályokat illetően. A színházi
kritikának kell őt eligazítania. Több
hozzászóló foglalkozott a vita során a
színházi kritika különböző válfajaival,
függetlenségével, felelősségével,
objektivitásának és szubjektivitásának
lehetőségével és a meg-formálás szakmai,
publicisztikai követelményeivel is - ezek
taglalása azonban messzire vezetne.

A televízió és a színház

Két referátum és egy sereg hozzászólás
vitatta ezt a világszerte a szakmai ér-
deklődés homlokterében álló kapcsolatot.
Az „akasztottak kongresszusa" író
résztvevőinek pesszimizmusához mérve a
színházi kritikusok derűlátóbbak. Nem
mintha tagadnák a tévé közönségelszívó
hatását, konkurrenciáját, de látják a fo-
lvamat ideiglenes jellegét, s ami még

ennél is lényegesebb: a tömegkommuni-
kációs forradalom megtermékenyítő
eredményeit is.

Ossia Trilling, angol kritikus, a szín-
házkritikusok nemzetközi szervezetének
alelnöke beszámolójában a pozitívumokról
vagy azokról is beszélt. Hogy amíg
Angliában a lakosság 3,5 százaléka rend-
szeres színházlátogató, a tévénézők száma
ennek sokszorosa. Országos „telt ház"
esetén egyetlen este hatszázezer ember fér
el az angol színházak nézőterén.
Ugyanakkor „A hónap drámáját" (a BBC tv
népszerű színházi sorozatát) egyetlen este
általában 13 és fél millió ember látja. (Egy
francia felszólaló szerint háromszáz év
alatt nem találkoztak annyian Racine-nal,
mint most egyetlen este, amikor a
tévéműsor sugározza.) És itt nem
egyszerűen a színházi közvetítések
számadatairól van szó. Hanem arról is,
hogy a közönség minden rétegéhez el-jutó
közvetített és eredeti tévészínház
feltétlenül hat a nézők - írók, színészek --
ízlésére is. Hat a színházra a tévé
technikája, ritmusa, tempója, játékstílusa
is. (Erre vonatkozóan egy holland
tévédramaturg hozott érdekes példákat.
Hogyan változott meg a tévé hatására a
színház egy speciális ágának kifejezési
formája, a mozzanatok tömörítésének le-
hetősége s a nézők asszociációs képessé-
ge.) Bár Angliában is vannak, akik a
tévészínház ártalmától féltik a művészetet,
a tények - Ossia Trilling szerint - mást
bizonyítanak. A tévé konkurrenciája
Angliában először a music hallok
szórakoztatási monopóliumát ingatta meg,
a továbbiakban pedig általában a
leggyengébb - főként vándorló - szín-házi
együttesek létét tette kérdésessé. A
megmaradtakat viszont színvonalasabb
munkára, a társulatok kiegészítésé-re, jobb
műsorpolitikára, hosszabb próbaidőre
ösztönözte. És ez, ha az egyetemes
kulturális fejlődés szempontját vagy a
színház sajátos érdekét elemezzük is,
semmiképpen nem tekinthető káros
konkurrenciának. A társulatok csök-
kenésének, az előadásszámok redukció-
jának folyamata egyébként húsz évvel
ezelőtt kezdődött, s ma már megállt. A
szociológusok szerint a tévé ma már nem
von cl újabb nézőket a színháztól, sőt
ellenkezőleg, közönséget és művészeket
nevel. Az utóbbira vonatkozóan meg-
tudtuk, hogyan tört utat a tévé a szociális
gondolatok színpadi nyilvánosságának az
ötvenes években, s hogyan bocsátotta
szárnyra a képernyő az új angol drámaírók
egész nemzedékét. Itt mutat-

kozott be drámáival Harold Pinter, a
tévében került bemutatásra Robert Bolt
Morus-drámája, „tévérendelésre" valósult
meg a legjobb angol Sirály-előadás.
Trilling érveléséhez és példáihoz csatla-
koztak a vitában részt vevő francia és
holland tévészínházi szakemberek is, és
hozzászólásuk eredményeképpen döntés
született: a színházkritikusok nemzetközi
szervezete a közeljövőben külön kollok-
viumon vitatja meg a tévészínház és té-
vékritika szakmai kérdéseit.

Naivitás lett volna azt várni, hogy a Novi
Sad-i tanácskozás résztvevői három nap
alatt megoldják azt, amivel korunk
színházművészete és kritikája ne-
gyedszázada küzd. De a szocialista és
kapitalista országokból egybegyűlt kri-
tikusok tapasztalatcseréje mégis hasznos
kezdeményezés. Nem mesterséges egysé-
get, hanem rendszeres kapcsolatot, nyílt
vitát és teremtő együttműködést sürgettek a
résztvevők: a nemzetközi színház-kritikus
szervezet programja és vitája is a nemzetek
színházi kultúráját szolgálja.

F. A.


