
fórum
lők monológjait. (Egy-egy szó, amelyet
mindenki kisajátít, tovább asszociál, úgy
tűnik fel a színpadon, mint egy dia-
dalmasan lobogó, majd csüggedten alá-
hulló harci zászló.) Ez a nyelvzavar
azonban nem gátolja a család tagjait a
nosztalgikus színezetű vagy a neorealista
filmek dinamizmusával hömpölygő fel-
tárulkozásban: a „párbeszédek" szövése az
emberi kapcsolatok leglényegesebb
fogalmainak a degradációját mutatja, de
ugyanakkor jelen van ezekben a dialó-
gusokban a feloldás, humanizálás lehe-
tőségének a csírája is.

Az apa halála utáni kegyelet elmaradása
a sötét tónusú abszurd belépőjét is
lehetővé teszi - gondoljunk a Mester -
Segéd kettős megjelenésére, majd fe-
nyegető hangsúlyú szerepcseréjükre -, de
az igaz emberi megrendülés hiánya a
gyásszal való játszadozás jeleneteit is a
groteszkbe hajlítja a kripta „feltérképe-
zésekor" vagy a „végrendelet" felolva-
sásakor. Épp ez a lelki mechanizmus az,
ami izgalmas, meggyőző a darabban;
ezektől az emberektől nem is várható el,
hogy a halál miatti megrendülés köz-
vetlenül, azonnal kihasson az életükre. De
a gyász groteszkül kavargó tablói után, az
éjszaka felvillanó emlékképeinek
könyörtelenül éles fényében, mégis
szorongássá nő bennük csonka életük
vákuumérzete. Mikor a „végrendelet"
felolvasása után egy-egy ereklyét szo-
rongató állókép tagjaivá merevednek, már
nemcsak az örökség elmaradása bénítja
meg őket, hanem egész életük nyomasztó
ürességének a felismerése is.

Az ő felismerésük csak az önzés - a
N agy v i z i t b ő l már ismert - felesleges
ajándékaira futja, amelyekkel abszurd
módon elárasztják a színpadot. De a darab
nyitóképében még a gyász szenilis
relikviájává merevült Anya a dráma végén
a legfélelmetesebb ajándékot, a
bernáthegyit is megszelídítve, hitet tesz az
ember, az ember jósága mellett.
Esendőségük ellenére, talán nem cáfol rá
erre a hitre a többi szereplő sem, a „pokol
tornácán" „kegyelemre, életre, reményre"

várakozó megannyi „lélek".

A Csóka-családdal - úgy tűnik - mintha
Gyurkovics egy gondolati-szín-padi
kötéltánc, lírikus „akrobatika" vég-
pontjához érkezett volna. A drámák
gondolati mozgását figyelve elképzelhető,
[hogy - sajátos írói eszközeinek meg-
tartásával - a határozottabb drámai cse-
lekvés irányába tágul majd színpadi világa.

MOLNÁR GÁL PÉTER

Haramiák,
avagy: haragosan
a divatos magyar
színjátszásról

Schiller: Haramiák című drámáját -
beleértve a Miskolci Nemzeti Színház
vendégjátékát a Vígszínházban 1924 óta
nem játszották el Budapesten. Schillerre
gyűltünk össze egy tavaszi estén, de N agy
András Lászlót kaptunk helyette, ami
korántsem volna akkora baj, mint
hallatszik a szembeállításból, ha a Schiller
helyett színre vitt Nagy András László
magába sűrítené nemzedéke tapasztalatait
a világról, ha képes volna kifejezni
mindazt az eszmét és téveszmét, ami ezt a
rokonszenves, fölkészült és rendkívül
türelmetlen fiatalságot jellemzi.

Kár volna papírt pocsékolni a továb-
biakban erre a balsikerű produkcióra.
Hírlik: odahaza, bemutatókorában sem
sodorta magával nézőit. A Vígszínház
nézőterén csak egyet tudtunk méltányol-ni:
azt a vakmerészséget, hogy egy ennyire
hitványan elkészített előadásparódiát
közönség elé visznek, ahelyett, hogy
letagadnák. Nagy András László az utóbbi
időben rendezett néhány meghökkentően
rossz előadást - gondolok a debreceni
Moličre-jére, a Nemzetiben elkészített
Vampilov-rendezésére és a Móricz-
regényből készült Rokonokra, e z utóbbi az
NDK-ban is megjárta már, és gondolok a
Mikroszkóp Színpad henye és álrutinos
dokumentummontázsára. Könnyen
engedhetnénk a szakmai köz-vélemény
gyors ítéletének, mely szerint Nagy
András László tehetségtelen rendező, akire
kár szót vesztegetni, ha nem csinált volna
a Debreceni Csokonai Szín-házban egy
merész és okos, erőteljes és fölzaklató
előadást Darvas József: Rés z e g eső című
színdarabjából. Nem csupán a kötelező
méltányosság, de a józan ész is arra kell.
hogy kényszerítsen: mindenkit legjobb
teljesítményével mérjünk, s ne engedjünk
annak a megalapozatlan közhelynek, mely
szerint „önmaga színvonala felett"

működött volna Darvas-rendezésekor.
Senkinek sincs önmaga felett színvonala,
mert amit annak érzünk, az is az ő
teljesítménye (ezt magyarázni is
megalázó), tehát legfelső teljesítményének
kell méltányolni. Aki azonban olyan
tisztességesen okos vé-

leménnyel képes politikus és művészi
színházat csinálni, mint ez a fiatal rendező
tette Debrecenben : az nem lehet
tehetségtelen. Schiller-fiaskójának - és nem
Fiescójának - okát tehát nem a rá-
termettség hiányában kell keresnünk, és
nem legyinthetjük le a fiatalembert szín-
padjainkról, hanem felelősséggel meg kell
kísérelni kinyomozni: mennyi terheli őt
magát ezért a Haramiákért, és mennyi a
sikertelenségből a közös, az egész
színjátszásunkra jellemző. Az alábbi
lapokon néha úgy fog tűnni, mintha a
miskolci Haramiák volna az a beteg ló,
amelyen valamennyi színházi kórt, nya-
valyát bizonyítani lehet. S mintha így is
volna valamelyest. A Haramiák - túl
rendezője renyhe gondolatain és henye
munkáján - általános hibákat, modorrá
dermedt divatokat sűrít mohón magába. S
még a személyes hibák (gondolatszorulás
és a részletek kidolgozásától való irtózás)
is általános tünetként jelezhetők a mai
magyar színházi életben.

Időszerűsítés

Moor Ferenc csapata hippijelmezeivel,
mellénykéivel, bekecseivel, bőrrojtos in-
diánruháival, hajleszorító szalagjaival úgy
jelenik meg a miskolciak előadásában.
mint Andreas Baader és Ulrike Meinhof
újanarchista csapata. Ez az időszerűsítés
leggyakoribb útja mifelénk: a darab
elolvasása közbeni első képzettársítást
megvalósítani. Megkeres-ni valamiféle
felszíni egyezést a darab kora és a mai kor
között, valamiféle tüneti hasonlóságot, és a
párhuzamot az-után addig erőltetni,
ameddig elvész az eredeti dráma is, és
elvész a jelen idő és a helyi ábrázolás is.
Könnyű volna persze gúnyolódni azon,
hogy Miskolcon mekkora tömegeket
mondhat hívéül a Baader-Meinhof-csoport,
és vajon külső képük ráúsztatása Schillerre
növeli-e az „itt és most"-nak erejét. Tény,
hogy a Haramiák, ez a korai Schiller,
mos-tanában sűrűbben bukkan föl a
nemzet-közi színpadokon. A berlini
Volksbühne Karge-Langhoff rendezte
előadásáról a SZÍNHÁZ több száma is
beszámolt. Karge-Langhoff a mű
átértelmezésével kísérletezett, ami magyar
színháznak természetesen nem lehet
föladata (erre ott van a magyar dráma
klasszikusai-nak sorozata), itten a dráma
értelmezésével kell előbb is megküzdeni.
Persze, az értelmezés során meg lehetne és
meg kellene találni azt a mélyebben fekvő
időszerűséget, mával perelő mondanivalót,
ami indokolja a bemutatást.



A ruházat időszerűsítése

Jószerével tetőtől talpig modernek elő-
adásaink. De csak tetőtől talpig. Vagy-is
ruházatában modernek. A Haramiák
színpadán az első felvonásban mintha a
Vörös Október Ruhagyár divatbemutatóját
látnánk, amint fölvonultatják új
terméküket, a Vormer farmert. Nem a
jelmezek tervezőjét, Vágó Nellyt hibáz-
tatjuk ezért, hiszen a tervező munkája
függvénye a rendező szemléletének és
elképzelésének (igaz: függvénye egy ál-
talánosabb színházi közízlésnek és föl-
fogásnak is). Vágó kulturált ízléssel ter-
vezte meg azt, amit kértek tőle. A magyar
farmeranyagok kékfestője egyen-ruhásítja a
szereplőket - az azonosságon belül a

tervező a vonal, a szabás változatosságával
képes egyéníteni, ha a színészek nem is -,
és az előadás elején abban a káprázatban
élhetünk, hogy mai fiatalokról fog szólni a
romantikus mese. De amikor az
iskolaszökevények banditának állván
levetik diákuniformisukat, hogy fölvegyék
a nemkülönben egyenruhásító
hippiuniformisukat: ért-hetetl 'en 'né válik,
miért van egyformán öltöztetve Károly is,
Ferenc is, miért mossák össze a jellemeket.
Csupán a jel-mez lesz így modern, de nem
a jellem. A divat jelenik meg a színpadon,
nem a dráma. És a szabás jelzi napjainkat,
nem pedig a szenvedély.

Piscator időszerűsítése

Amikor 1926 márciusában a berlini
Staatstheater színre viszi a Haramiákat: az
erdei banditákat a Spartacus-mozgalom
zubbonyaiba öltöztették. Ez mégis több
volt jelmezidőszerűsítésnél és rendezői
vagánykodásnál. Piscator megvizsgálta „azt
az arcátlanságot, vajon Karl Moor nem
mégiscsak egy romantikus szamár-e, és
hogy az őt körülvevő rab-lóbanda nem
kommunistákból áll, hanem csak rablókból
..." Bármilyen klasszikusgyalázó,
értékfölforgató volt az ötven évvel ezelőtti,
berlini premier: Piscator nem
külsőségeiben modernítette meg Schillert,
hanem egy modern gondolatot kérdezett föl
előadásában. Azt, amit a Karge-Langhoff-
páros ma is érvényesnek érez. Azt, ami a
miskolciak előadását számunkra is
korszerűvé tehette volna. Megkérdezte,
mennyit ér az apukák fiacskájának
forradalmisága, kastéllyal és vagyonnal a
háta mögött őszinte elvből fakad-e a társa-
dalom megváltoztatásának elhatározása,
vagy csupán regényes rosszalkodás, amibe
beleunva vissza lehet térni a szél-

védett filiszterségbe. Ez lényegesen ér-
dekesebb és korszerűbb eszmének tűnik
egy előadás számára annál a kétes ha-
sonlóságnál, hogy Moor csapata emlékeztet
valakit az újanarchistákra, vagy hogy
farmert viselnek a Schiller-hősök.

Popzene

A modernséggel tatarozó, külsőleg be-
vakoló, effektussal tapétázó rendezői
felszínesség egyik biztos jele a popzene
szapora alkalmazása. Nem általában
kifogásolható, természetesen, a popzene-
karok színpadra ültetése: csakis konkrétan.
Vagyis akkor, amikor nem meg-határozott
céllal használják föl zenei világukat,
jelenlétüket, hanem általános szokásból.
Ne mélyedjünk el abban, hogy vajon a
popzene felszínes alkalmazása azt jelenti-e,
amit érzékeltetni vagy kifejezni
szeretnének vele olyan esetekben, mint
például a Vadmacskák édeskés
énekelgetése-muzsikálgatása a Szigligeti-
darabnál vagy a Csongor és Tünde-
paródiánál, és azt se piszkálgassuk, hogy a
Haramiákhoz készült muzsika milyen
minőségű. Szorítkozzunk annak
megkérdezésére, vajon a popzene szín-padi
fölhasználása önmagában korszerűvé teszi-
e a színházi előadásokat? Vajon nem
megkerülése ez a szövegek mélyére
alámerülő elemzésnek, az ily módon föl-
fedezett új hangsúlyok, 'korra rímeltetés
korszerűségének? Korábban már tanúi
lehettünk a twist divatja idején a társas-
tánc jellegzetes mozdulatait minduntalan
színpadra vonszoló közhelyszerűségének.
Persze Shakespeare-nél is találunk -
például a Vízkeresztben - olyan komikus
fogást, hogy a legújabb táncot bevonja a
játékba. De nem a dráma helyett táncolnak.
Nem a kor ábrázolását pótolja a tánc. S
nem ez az egyet-len jele annak, hogy az
odalent ülő nézőkhöz címeztetik az
előadás.

A popzenének nem érdesebb, szilajabb
hangvételére, eszmei, indulati sugárzására
van szüksége a rendezőknek, hanem
palifogó népszerűségére. Miközben a
rendező az obligát fanyarságot kívánja
előállítani, és megveszekedetten
modernnek érzi meghökkentésre elő-állított
fogását: nem tesz egyebet, mint hogy
belesimítja produkcióját a szocialista
show-businessbe, szórakoztatóipari
csecsebecsévé csökkenti, a slágerparádék,
tánczenei futóversenyek egyikévé
változtatja.

Negéd

Hogy mennyre nem a zene sugallta szi-
kárabb szellemre tartanak igényt, arra
jellemző, hogy a Haramiák előadásán
abban a pillanatban, amikor kezükbe veszik
a mikrofont a színészek: félre-billentik
kissé a fejüket, és a legédeskésebb
táncdalénekesi modorban pröntyögik el
dalaikat. Ez meglehetősen érdekes
jelensége a mai színházi életnek hogy a
legfiatalabb évjáratú színészek honnan
ismerik olyan tévedhetetlen biztonsággal
az édelgő stílust, honnan merítik az
élményanyagot ahhoz a kellemkedő
cukroskodáshoz, amit képviselnek. (A
Fővárosi Operettszínház stúdiójából
kikerült primadonnapalánták és bonvi-
váninasok eltántoríthatatlanul bécsies-
kednek a színpadon, és még legmodernebb
lélegzetvételük is az angolkeringő
ritmusára piheg.)

Akusztika

Színházainkban bizonyos estéken egy
csapásra megromlik az akusztika. Éveken,
évtizedeken át nem volt semmi baj a hallási
viszonyokkal, és egyszer csak megváltozik
a helyzet. Különösen ének-betéttel
rendelkező előadásoknál hanyatlanak a
hallási viszonyok. Ilyenkor rendre
előkerülnek a mikrofonok, kézbe veszik a
színészek - mintha lokálban föllépő
refrénénekesek volnának -, és beleéneklik
énekelni valójukat. A Haramiák előadásán
is leemelték a díszlet jobb és bal oldalára
erősített kézimikrofonokat, és sorra
beleénekeltek.

A Film, Színház, Muzsika szokta
mentegetni ezt a különös gyakorlatot azzal,
hogy minálunk nincsen hagyománya a
musical-comedynek, nincsen hagyománya
a sokoldalúan fölkészült színészi játéknak.
Ennek a gondolati mentőkötélnek az
igazságát el kell fogadnunk, hiszen csak
tíz-tizenöt éve kísérleteznek mifelénk a
színházak azzal a műfajjal, amit csak tíz-
tizenöt éve hív-nak így; addig ugyanis
operettnek hívták (és tagadhatatlanul volt
hagyománya), vagy zenés vígjátéknak
nevezték (és minden színház évadzáró
bohóság-ként, hagyományszerűen vitte
színre).

Nincs tehát minálunk hagyománya a
musicalnek, és ezt a panaszt vagy meg-
állapítást vagy kajánságot vagy mente-
getést vagy mentegetőzést most már több
mint egy évtizede olvashatjuk vissza-
visszatérően. Nincsen hagyománya?
Meglehet. De tizenöt év alatt valamicskét
meg lehetett volna tanulni énekelni meg
táncolni. És valamicskét



belegyakorolhatták volna magukat a
színjátszásba az operetténekesek is (hogy
az éneklésről már ne is szóljunk).

Tizenöt év alatt három színház tár-
sulatának megfelelő szólistát, sztárt, tö-
mören jellemábrázoló, jól éneklő és
táncoló színészt lehetett volna fölnevel-
ni. Tizenöt év alatt akár hagyománya is
támadhatott volna a műfajnak.

Vérnyomás

Gyanítható: néhány rendező hosszabb
ideje összetéveszti a színjátszás modern-
ségét az alacsony vérnyomással vagy a
vércukorszint csökkentésével. Csupa cu-
korbeteg vagy alacsony vérnyomástól
szenvedő téblábol a színpadon.

Színjátszásunk egy részének nemrégi-
ben még kóros betegsége volt a dagály, az
érzelmektől fuldokló hamis szavalás, a
hangömlenyek és műérzelmi lávázatok.
Mindent elborított az álpátosz, a tettetett
szenvedély, a drámainak vélt hang, a
hangoskodás, a steril dinamizmus. A
korszerűség jegyében vették föl ez ellen a
rossz és ósdi beidegződés el-len a harcot a
rendezők és a színészek. Sikerült
száműzni az álpátoszt, eltüntet-ni a
drámázó fortékat. Csak a modern színházi
hang keresése közben idővel a

műlelkesedéssel együtt elvetették a lelket,
az álpátosszal a pátoszt is, a szen-
vedélyesség száműzésével egyidőben a
szenvedélyeket is.

Kritikusi működését nem szabályos
keretek között, hanem színpadon művelő
bíráló, Hofi Géza figyelmeztetett a
versmondói közmodorosságban jelentkező
műbensőségességre, a mindent elborító
elmélkedő-modorra. Ha meghallgatjuk a
versmondóversenyeket, vagy le-

ülünk a televízió elé versösszeállításokat

nézve hallgatni: meglepetten tapasztal-
hatjuk, hogy minden versnek már csak
egyazon színészi kifejezési formája van,
hogy a romantikus versek is kontemplatív
motyogássá sekélyesednek, hogy Ma-
jakovszkij Pilnyákként hangzik, Ady Vas
István-szerűen, Petőfi pedig Francis
Jammes-má vált.

Jogosan mondhatják: a közízlés vál-
tozott meg. A lángoló szavaknál jogerő-
sebbek ma a tépelődő gondolatok. Van
ebben igazság, még akkor is, ha ez csupán
az igazság egyik fele, éspedig a tár-
sadalomból kivonuló, magánéleti falak
közé visszaszorítkozó értelmiségiek
hangja ez. De ha mindenki hangja volna is
a befelé forduló önvizsgálat, akkor is
figyelmeztetni kell rá, hogy a mo-

dorrá dermedt sablon ugyanúgy elrekeszti
modernen sápatag alacsony vér-
nyomásosságával a befogadás és a köz-lés,
a kifejezés és a hatás útjait, mint ama
másik sablon: a vértolulásos, a
hangdübörögtető.

Schillerizálás

Tizenöt éve Schiller volt az utolsó modern
színpadi szerző, akit a legrosszabb
színházban is tudtak játszani - Shakes-
peare-, Csehov- és Brecht-előadásokban is.
A Haramiák esetében - de vissza-
mehetnénk a Katona József Színház Stuart
Máriájához vagy a Madách Ármány és
szerelemjéhez példáért - már kihamvad
minden ifjonti tűz és lobogás. Száraz
kelletlenség vészi át a helyét. Oka persze
ennek a színpadi beszéd általános
hanyatlása, a verses drámán, verseken nem
iskolázott dikció ellaposodása, érzelmi
kifejezésekre mind alkalmatlanabbá
szikkadása. (Azt is látni kell: a helyzet
nem javulni, továbbromolni fog csak. Az
iskolareform a tanulók tehermentesítése
érdekében szinte teljesen megszüntette a
kötelező memoritereket; fölnövőben tehát
egy új, vers-kultúra nélküli nemzedék;
nemcsak mondani nem fogják tudni a
kötött szöveget, de fülük is elkorcsosul
hallására.)

A verstelenített magyar színházi be-
szédkultúra - ahol a verset ha mégis
mondják: prózává rángatják le, megtör-
delik ritmikáját, naturalistává szürkítik és
szertedarabolják - a prózában is meg-
bosszulja magát. A prózának is van
ritmusa, kellene legalábbis hogy legyen.
Annak is kellene érezni a dallamát,
gyönyörűséget lelni és leletni szépségé-
ben, lendületében és szüneteiben.

Ha nem emelkedett a színpadi beszéd,
akkor nyilván a köznapi hanghordozás
pózmentes egyszerűségét utánozza a
színpad, nem akarván gátat emelni színpadi
valóság és életbeli valóság fülbelisége
közé. Szó sincs erről. Elvész egyik oldalon
a szöveg szárnyalása és zenéje, de
megsemmisül a természetes hangzás, az
egészséges szívdobogású szövegmondás.

Színészképzés

Csak részben vétkes az említett hibákban a
főiskolai színészképzés, hiszen a szín-
házak társulatának létszámát egyre több
főiskolát nem végzett gyarapítja. Ez
mindig is így volt, ha a színitanodák nem
voltak képesek ellátni a szükségletet
utánpótlással, és akkor is, ha az „utcáról
bejött" színész tehetségesnek mu-

Schi l ler mikrofonnal és Vormer farmerben



tatkozott. Az utóbbi esetben nem is pa-
naszkodhatnánk, de nem erről az eset-ről
van szó.

Elégedetlenek lévén a rendezők a szí-
nészképzéssel, maguk vették kezükbe a
dolgot. Ennek voltaképp örvendhetnénk,
hiszen oly régen szorgalmazzuk a színházi
stúdiók fölállítását. Állnak és működnek a
stúdiók. Folyik bennük a képzés. Persze,
nem úgy gondoltuk el, hogy gyorstalpaló
színiiskolákat nyitnak, hanem arról
beszéltünk, hogy a már kész színészeknek
adják meg a rend-szeres továbbképzés
lehetőségeit. Ezen a téren nincs változás:
aki diplomát kapott, az már színész, sőt:
művész. Legrosszabb esetben: színművész.
És a stúdiók ontják a felkészületlen (és
nem rá-termett) fiatalokat a színpadnak.

Arctalan tömeg

Amatőrök és félamatőrök színházi sze-
repeltetésére nemcsak a káderhiány ad
alkalmat, hanem a játékmodor is. Nem
jellemeket kell ábrázolni, nem magatar-
tásokat kell életismerettel színpadra te-
remteni, hanem csak a létszámot kell
gyarapítani. Az amatőrmozgalom felől
érkezett az arctalan tömeg színpadi ta-
lálmánya, a nem egyénített, hanem egy-
séges masszaként fölmutatott színpadi
tömegjáték új formája. Ott azonban egy-
részt képességeiknek megfelelő játékfor-
maként, másrészt mondanivalójukhoz
engedelmesen simuló kifejezési lehetőség
volt még. A Huszonötödik Színház ki-
vételével azonban nincs egyetlen olyan
színházunk sem, amelyik az egyéneire nem
bomló közösséget kívánná a szín-padra
vinni, és ennek megfelelően levonná
elszánásaiból a dramaturgiai kö-
vetkezményeket.

Elszínésztelenedés

Az arctalanság mellékkörülményként áll
elő színpadainkon, nem pedig meggon-
dolásból. Blaskó Péter kivételével a
Haramiákban nincsen egyéni,
megkülönböztethető arca senkinek - talán a
főiskolás Halmágyi Sándor Rotter szerepé-
ben fölismerhető arcú még. Lassan eltűnik
színpadainkról a jel'lemá'brázolás, az
alakítás. Megszűnik fokozatosan az a
követelmény, hogy a színész bújjék bele a
szerep bőrébe. Nem a színészek, a
rendezők a felelősek ezért a változásért.
Kiszűrődnek az emberábrázolás részletei, a
hiteles kis igazságok. Megszűnik a drámai
helyzetben való színpadi létezés: helyét
átveszi egy dekoratív desz-kára-
csoportosulás. Színészi pózok, ál-

talánosságban mozgó sablonok és
összességükben színpadi tablók foglalják el
a szerves, megteremtett élet helyét előadá-
sainkban. Egyre kevesebb rendezésben
élvezhetjük a szereplők közötti kapcsolat
feszültségeit. S miközben eredmény-ként
könyvelhetjük el a színháziasított
színháznak azt a nehezen elért vívmányát,
hogy a színház tudomásul vette az odalent
ülő nézőket, nem tesz úgy, mint-ha azok
csupán illetéktelenül leselkednének be egy
képzeletbeli kulcslyukon életükbe,
megrettenve kell ráébrednünk: drámai
személyek nem egymással köz-ük
gondolataikat, hanem rendszeresen a
nézőhöz fordulnak szónoklataikkal. A
Nemzeti Színház VII. Gergely-előadásában
szinte mindvégig frontálisan láttuk a
színészeket: nem egymással tartottak
kapcsolatot, hanem a nézőtér felé fordulva
csupán ornamentális szerepet játszottak.

Helyes, hogy fölfedezték a nézőteret.
Helytelen, hogy elfelejtették a színpadot.
Iglódi István hálóját a Csendesek a
hajnalokban olyan örömujjongás fogadta,
hogy következő rendezésében (A versenyló
halála) 'mindentudó lepedővé alakult át az
ambivalens háló, és takarni kezdte a
színészi színeket. Végül az Iván hajójában
egy színpadra mesterkedett szerkezet
kiszorította a színészi értékeket a rendező
és a szereplők figyelméből.

Nagy András László rendezőink közül a
leginkább hajlamos rá, hogy a dráma
lényegesnek érzett gondolatainak súly-
pontiságát ne az előadáson belül jelenítse
meg, hanem egyszerűen világítással
kurziválja. A múlt nyáron történt című
Vampilov-darabban, a Folyt. köv.-ben és
természetesen a Haramiákban is
egyszerűen a fejgép fényét szűkíti a
„mondanivalót" elmondó színészre, és
ezzel a fényfogással elintézettnek tartja az
eszmei mondanivalót. A mondanivaló
természetesen nem lehet gemkapocs-csal,
mellékletként az előadáshoz tűzött, fityegő
toldalék: csak az egész műből sugározhat.

Találékonyság

Az ötlettelenség évadjai után falánk
szörnyként leselkedik színházaink gya-
korlatára a túlhajtott ötletesség. Szó, mi
szó: ezért mi, kritikusok is felelősek
vagyunk, ebben bűnösek vagyunk mi is
biztatásainkkal, szenzációleséseinkkel, a
találatok körülujjongásával. Mi biztattuk a
rendezőket erre az útra, amikor olyan
túlzott méltányolással fogadtuk és

magyaráztuk a rendezői ötletdramaturgia
kialakulását. Igaz, annak reményé-ben
kerültünk és kerítettünk tévútra, hogy a
laposságokból ezzel az ingerlő módszerrel
kényszeríthető ki a színház.

Létrejött ilyformán egy szaggatott és
ideges előadásmód, ahol ötlettől ötletig
halad az érdeklődés, és két színes ötlet
között megdolgozatlan senkiföldjeként
terül el a semmitmondás. Az ötletek
robbanásaiba. sűríttetik a mondanivaló,
ezekben sűrűsödik a jellem és a drámai
ütközés. Elmarad a két pont közötti fo-
lyamat ábrázolása, kiiktatódik az elő-

adásokból a folyamatok bemutatása, a
halmozódó energia, élmény, érzelem, in-
dulat. Csupán a robbanásig mesterkedett
végösszeget látjuk, és éppen azt, ami a
legérdekesebb a színházban - a folyamatot

nem látjuk végbemenni.

Mondanivaló

Ötletes rendezők természetesen nem azért
sziporkázzák tele előadásaikat ta-
lálékonyságuk csillámaival, hogy önmaguk
szellemi szaporaságát dokumentálják,
hanem, mert mondanivalójuk - kor-szerűen
kifejezve: koncepciójuk - van a drámával
vagy a dráma ürügyén. A mondanivalót
nem az emberek kapcsolatainak
ábrázolásában, a cselekmény kifejtésében
találják meg, hanem az ötletek-ben fejezik
ki. Nem elrejtik a mondanivalót, hanem
kitűzik az előadásra harci lobogóként.
Mondanivalót játszatnak színészeikkel
jellemek helyett. Mondanivalós színjátszás
dívik mostanában.

S ha valaki megkérdi, hogy ez a
„mondanivalós színjátszás" miben
különbözik az ötvenes évtized elejének
„mondanivalós színjátszásától", akkor azt
kell felelnünk, hogy kevésben. Akkor
sematizmusnak 'hívtuk azt a fajta
színjátszást, ahol a figurákból kilógott a
mondanivaló, és a misztériumszínpadok
pántlikájaként vagy a képregények szájból
kunkorodó fölirataiként cepelték magukkal
mondanivalójukat. Ma nem hívjuk sehogy
ezt a fajta színjátszást, de attól még nem
más, 'mint sematizmus. A társadalmi élet
gazdag sokféleségét, az emberi természet
összetettségét leegyszerűsíti egyetlen
mondatban kifejezhető tanulságra.
Pamfletté zsugorít bonyolult drámákat.
Lapos morállá vagy tanulsággá csökkent
előadásokat. A szereplők egyes
tulajdonságai rikítóan kiemeltet-nek,
ahelyett, hogy az ellentmondások fényében
engednék meglátni a nézőnek a játék
mélyén meglapuló tanulságot.



Talált találékonyság

Az ötletek elfedik tehát a drámák és a
társadalmi valóság ellentmondásos mű-
ködését, és egyszerű, egysíkú kiélezések-
ké szegényítik. Vizsgáljuk azonban meg
ezeket az ötleteket! Mifélék, és honnan
erednek? Meglepetéssel vehetjük észre,
hogy miközben a drámai szövegek neki-
veselkedett átszabásokban részesülnek,
annak érdekében, hogy mind
kényelmesebben simuljanak a rendezők
ötleteihez: maguk az ötletek nem is a
rendezők eredeti ötletei, nem legsajátabb
kifejezési eszközük, hanem
közhasználatban kissé megkopott talált
tárgyak, közadakozásból kapott patronok,
nemzetközileg ismert és védjegyezett
eszközök. (Amikor a Vígszínház
Barbárok-előadásában Borovszkij
újraszerkeszti a tagankai Hamlet rongyos
körfüggönyét, akkor még csak a
tervezőnek kell elszámolnia Ljubimovnak
egyszeri ötletének exportálásáért. Amikor
azonban Horvai István a függönyhöz
tartozó játékötleteket és gondolati
hozadékokat is elsajátítja: már művészi
elorozással s nem ráhatással vagy
újrafogalmazással van dolgunk, akkor is,
ha a nemzetközi szerzői jog

nem nyújt védelmet a rendezők önálló
szellemi tulajdanának.)

Az ilyen módon létrehozott előadások
azután nem a valóságra, hanem egymás-ra
hasonlítanak. Leltárt készíthetnénk az
egyre szűkülő kifejezési eszközökből -
amelyek közül mind határozottabban
iktatódik ki a színész maga.

A kiiktatott színész

Amikor n múlt időt erőszakosan jelen
időnek tekintik, nem a rímeket keresik,
hanem kemény kézzel megteremtik, és ha
nem vág egybe a történelmi rég-múlt a
mával: annál rosszabb a történelemnek és

a darabnak; amikor nem a meghatározott
történelmi időszak, a meghatározott
osztályhelyzet, a szereplők egymáshoz
való kapcsolatának távolságai, a drámaíró
világa, mondanivalója a fontos, hanem az
önáldó látomás, a modellálhatóan steril
társadalmi absztrakció; amikor a helyszín,
a környezet, a társadalmi miliő
lényegtelenné válik; amikor a drámai
helyzet elkorcsosul; amikor a dráma
szívverése, lélegzetvétele, szerves élete
helyett laboratóriumi tanulmányok
jelennek meg a színpadon:

magától értetődő, hogy a színész alkotói
közreműködésére nem tartanak igényt.
Hiszen nem emberen át fejezik ki mon-
danivalójukat, nem emberi ütközések-ben,
nem a történetben, nem a ritmusban jelenik
meg a közölnivaló, hanem elvont
igazságok dekoratív fölállítása a cél. S
miután a nem használt szerv el-korcsosul:
előre látható, a színészi esz-közök
visszafejlődése megállíthatatlan folyamat
lesz színjátszásunkban.

Nincs szükség egyéni !megfigyelések-re,
nem kell a színész egyéni mondani-valója a
világról, fölöslegessé lett a képzeletét,
alkotóerejét megfeszítő színész: elegendő a
rendezői instrukciókat több-kevesebb
színnel megvalósító bábu-alkalmazott.
Nem levegőbe beszélés ez. Mind gyakoribb
az a korábban elképzelhetetlen gyakorlat,
hogy nemcsak azt nem tudja a színész, mit
fog játszani a következő évadban, melyik
darabban lesz benne, hanem legtöbbször
csak az olvasópróbán tudja meg, melyik
szerep lesz az övé. A rendezők ezt
védekezés-ként alkalmazzák, nehogy a
színész - foglalkozván, ismerkedvén
szerepével - a rendezői koncepciótól eltérő
tévutakat találjon magának. Hiszen ha a
színész-nek előzetes képzetei vannak a
szerep-ről, akkor nehéz szellemi
birkózások árán lehet csak letéríteni
útjáról, és rá-vezetni a rendező kívánta
megoldásokhoz. Eredmény pedig csakis a
rendező és színész alkotói harcából
születhet meg. Természetes, hogy a
rendező helyezi bele a színész játékát az
előadás egészébe, de ezt eredményesen
nem végez-heti el a színész fölkeltett
alkotói kedve nélkül.

A próbák lerövidülésének oka is abban
keresendő, hogy a rendezők egyre
kevesebb figyelmet fordítanak a szerep
életének mind gazdagabb és mind több
ellentmondást magába foglaló kibontására.
Helyette a dekoratív színház élet-
szegénysége veszi át a helyet. Ehhez pedig
nem kell részletekbe menő, aprólé-kos
elemzés, a szövegmélyi gondolatokat,
érzelmeket fölszínre hozó búvár-munka.
Igen sok idő szabadul föl ennek
következtében, de az előadások részle-
teinek kidolgozatlansága, a próbaidő-
szakban való megkeresett igazságok rög-
zítése elmarad, és így válnak esetlegessé az
előadások.

Árulkodó erről a fajta rendezői mód-
szerről az, hogy a Haramiák rendezője a
premiert megelőzően három vagy négy
nappal a színház stúdiójában színre vitt két
Schisgal-egyfelvonásost.

Jancsó Sarolta és Blaskó Péter a Miskolci Nemzeti Színház Haramiák-előadásában
(lklády László felvételei)



Elég volt a műszakiakból!

Természetesen, a Haramiák előadásán is
megjelennek a műszakiak átdíszíteni a
teret, kihordani a fölöslegessé vált búto-
rokat és holttesteket. Majdnem húsz éve,
hogy örömmel vegyes izgalommal vettük
észre a színpadon a játékosságnak, a
színháziasított színháznak gunyoros
megoldását: a jelenetek nem láthatatlan
kezek munkája nyomán változtak át a
bársonyfüggöny takarásában, hanem le-
leplezve a színház működését: nyílt szín-
padon a bútorosok, kellékesek és díszítők a
munkaköpenyt viselő ügyelő vezényletére
tisztították meg a teret a következő
jelenetnek, és helyezték el a szükséges
tárgyakat, díszletfalakat, al-
kalmatosságokat. Brecht színházában egy
lenge függöny tette lehetővé a bepillantást
a díszítők munkájába, és jelezte, hogy nem
a valóság, annak csak színpadi mása készül
a nézők számára.

A műszakiak mostanra megszállták a
színpadot. Illetéktelen térhódításukban nem
az a legnagyobb baj, hogy az ingerlésre
készült meghökkentés állandósulása
fásulttá tesz minket; hogy akkor is
alkalmaztatik a fogás, amikor nincsen rá
szükség. Legfőbb baja, hogy a mű-szakiak
színpadon ügyködésének idejére szünetel
az előadás. Megszakad a mű
folyamatossága. Tehát ugyanott vagyunk,
ahol a modorossá vált ötlet alkalmazása
előtti időkben, amikor a közönséget
kiengedték a dohányzókba a színpad
átépítésének idejére, vagy a rövidebb
színváltozás alatt függönyt eresz-tettek.

Jelenleg munkaerőhiány van. Az ala-
csony fizetség és az egésznapos munka-idő
miatt nehéz igazi műszaki gárdát
kialakítani a színházakban. Így igazán nem
várható el, hogy a díszítők, bútorosok,
kellékesek stúdiófoglalkozásokon
csiszolják színészi készségüket. Be kell
érni azzal, hogy külön festés- és öltözés-
pénzért magukra öltött jelmezben a kö-
zönség pillantásai előtt a lehető leggyor-
sabban és legpontosabban átdíszítsenek, és
átálljanak a következő jelenetre. Ez
természetesen magával hozza, hogy más -
civil - minőség jelenik meg az elő-adásban.
Az előadás megszakad; holott úgy csinál,
mintha nem ezt tenné.

Föl kell idézni emlékezetünkben Gor-
csakov leírását Vahtangov Turandot
hercegnő-próbáiról. Vahtangov - csak-úgy,
mint korábban Mejerhold a Don Juan
esetében, amikor XIV. Lajos kora-beli
néger inasokkal rendeztette át a színpadot -
művészi feladatnak tekin-

tette a nyíltszíni díszítést. Megterem-tette
a z elvégzendő munka művészileg szép és
kifejező formáját, és megterem tette ennek
a színpadon végzett munkának a lelkét,
kapcsolódását az előadás egészéhez.

Peter Brook Szentivánéji á l o m á b a n is a
színészek cserélték ki tüneményes
könnyedséggel és elegáns mozdulatokkal
a díszletelemeket. Az a hír járja, hogy a
vendégjáték idején egy rendező azzal
büszkélkedett: az ő színházában nem a
színészekre hárul ez az alantas (?) munka,
ott külön műszaki gárda végzi el. S
tagadhatatlan, a Történelem alulnézetben
előadásán megjelentek az átdíszítést
jelmezesen végző műszakiak, még a
függöny előtt is megköszönhették a
tapsokat. A darab tudvalevőleg egy
szocialista brigádról szól, és az előadás-
nak éppen az egyik hiányossága, hogy
nem látjuk őket dolgozni, csak beszélni a
munkáról. A művészi módon az elő-
adásba komponált átdíszítés megmutat-
hatta volna a színészek ábrázolta mun-
kások ügyességét, fürgeségét, könnyed-
ségét vagy akár lógós kedvüket, meg-
mutathatta volna a munka szépségét és
erejét.

Az előadáshoz tartozó átdíszítés helyes
megvalósítására a kaposvári Ördögök a j ó

példa, ahol a színpadot ellepő
megnyomorított koldushad valósággal
elrabolja a térből a polgári jólétet jel-
képező bútorokat. Az ilyen, „átkompo-
nált" díszítésekhez természetesen sok
munka, finom érzékenység és számos
próba szükségeltetik, nehogy nehézkes
ügyködéssel foglalják le a színészek
magukat, hanem a már gépiessé lett fizikai
feladat mellett a szerep életének
megteremtésére összpontosíthassanak.

A díszlet elsorvadása

A nyílt színpadi átdíszítés egyik oka
természetesem a térben való kifejezéstől
tartózkodó, a jelenetek ritmusával nem
ügyelő, általában vett (külső) modernségű
rendezők megkívánta díszlettervezői
munka. Kizárólagos modorossággá lett
szinte az alapszínpadi megoldás. Minden
jelenet ugyanabban - a kis módosításokkal
megváltoztatott - díszlet-ben, keretben
zajlik le. A kintnek és a bentnek
érzékeltetése, a bezártságnak vagy a.
korlátlan térségbe kiszabadulás-nak
megteremtése, a színészi munkának
körülhatárolással való segítése mintha

Jelenet a miskolci Haramiákból (Kerényi László felv. )



naturalista nyűg volna a rendezésen (még
naturalista vagy ahhoz közelálló darabok
esetében is).

Ha ennek a tervezői egyformaságnak a
gyökereit keressük, előbb-utóbb el kell
jutnunk a tervezőképzés hiányához és
gondatlanságaihoz. Nincsenek fiatal,
főiskolát végzett tervezők. Értve ezen, hogy
akik tanulták is választott mesterségüket.
Mérnökök, festők, grafikusak terveznek ma
díszletet. S ez nem volna baj, különösen, ha
a sokfelől érkező tervezők sokféle hatást
hoznának színpadjainknak. Mérnökök is
tervezhetnek jó díszletet, és festők és
grafikusok nagy-szerű színházi
közreműködésére számos példával szolgál
akár századunk művészettörténete, de még
a magyar szín-ház utolsó néhány évtizede
is. Csakhogy a nem tanult foglalkozású
tervező mellé szcenikust kell adni, aki
térben és statikában kivitelezi a terveket,
aki segíti, irányítja is kicsit a művészt,
világossá téve előtte a gyakorlati
problémákat. A szcenikus azonban kivesző
foglalkozás-fajta színházaink környékén. A
jó szcenikusok (Rajkai György, Bakó
József) átnyergeltek inkább
díszlettervezőnek maguk is, utánpótlást
pedig nem kapni, vagy ha igen: az illető
nem színházhoz megy, hanem a
televízióhoz, filmgyár-hoz.

Igy azután a szcenikai ismereteket
nélkülöző tervező nemcsak azért ragasz-
kodik az alapszínpadi megoldásokhoz, mert
azokat modernnek véli, hanem azért is,
mert alkalmazásukkal megkerülheti a
színváltozások, térkihasználás technikai
problémáit.

Vayer Tamás egyike a legelmésebb,
legfölkészültebb tervezőknek (ő még az
utolsó hivatásos, tanult díszlettervező-
évjáratból való). Filmdíszletei - például a
Szindbád -- remekbe készült, érzékeny és
művelt látványok. Színházi kirándulásai is
a könnyedségnek és az anyag-szerűségnek
csillogó találatai voltak. Ki-véve mostani, a
József Attila Színház-nak készült díszletét.
Ez általános díszlet, még ha választékosabb
formakultúrával és nagyobb szakmai
biztonsággal elkészített is. Shakespeare:
Sok hűhó semmiértjének díszletéről van szó,
de biztonsággal szólhatnánk más darabhoz
készült díszletről, hiszen ebben az alu-
míniumcső-vázas díszletben ugyanolyan
joggal beleférhetne bármelyik kor bár-
melyik drámájának előadása, mint ahogy
nem fér bele ez a Shakespeare-komédia
sem. A csuklópántokkal összekapcsolt,
festetlen csövek nem szépek. Szikár lát-

ványúak, száraz fogalmazásúak, ami
azonban nem mondható el az előadásról,
amihez készült. A csúf csövek nem fejezik
ki a kort, a drámát, nem szabnak ki
kifejező teret a színészek játékának: ezzel
szemiben nem tudják megoldani a
díszletváltozások problémáját - még ha
segítségül kérnék a világítás hatásait, az
alumíniumváz rosszul világít-ható meg -,
nehézkessé teszik ezáltal a játékot, és nem
szolgálnak megfelelő mennyiségű
tájékoztatással a játék helyét és
gazdagságát illetően.

Vayerről nem tételezhető föl, hogy
lustaságból vagy a szakmai biztonság hiá-
nyából fordult a közhelyhez. Sokkal inkább
arra kell gyanakodni, hogy még egy ilyen
tehetséges és művelt tervezőt is
megtévesztett az elvont modernség, a rossz
divat és a hamis teátralitás.

Rejtekajtó

Egy példát arra, mennyire belevakultunk a
vélt modernség közhelyeibe. Még akkor
sem ismerjük föl a találatot, amikor
megtörtént. Annyira beleszoktunk az
alapdíszletek egyhangúságába, hogy
amikor tervezői-rendezői egyszeri helyes
megoldásával találjuk szemközt magunkat:
akkor is elfordítjuk a lényegről te-
kintetünket. A Bánk bánról van szó, annak
méltóságteljes díszletéről, kecses ke-
rengőjéről, középkori udvaráról és fölső,
emeleti, boltíves áttörésekkel szaggatott
folyosójáról. Elolvasva az előadásokról
szóló bírálatok mindegyikét, meglepődve
kényszerültem hiányolni, hogy egy igen
lényeges mozzanat elkerülte vala-mennyi
kritikus figyelmét. Ez a rejtek-ajtó-
probléma.*' Vörösmarty „kihagyat-ni"
kívánta, és idegenkedésében föltételezte,

hogy „ezen miegjelenés ... a színész
tévedése". Arany János „mélyen gondolt
utasítás"-nak tartja a „meztelen fegyverrel"
előlépés szerzői előírását. Gyulai Pál is
védelmébe veszi Vörösmartyval szemben a
rejtekajtócska-jelenetet: „Alapos külső és
belső okok igazolják e jelenetet" - írja, de
mégis Vörösmarty bizonyul színházi
dramaturg-nak (a dráma elolvasása nélküli,
csupán előadásról írott bírálatában is). A
szín-házi előadások sokat bajlódtak ezzel
az írásban jól elemezhető, színpadi megje-
lenítésében mégis kétséges mozzanattal.
Igaza lehet Aranynak is, Gyulainak is

* E számunk Bánk bán-kritikájában Bécsy
Tamás foglalkozik a díszlettel és az említett
problémákkal. (A szerk.)

elméletileg, színpadon azonban egy les-
kelődő-hallgatózó Bánkot lát a néző, aki
méltatlan helyzetben fülel, és megbizo-
nyosodásakor is tétován viselkedik. Hevesi
Sándor hol kihagyta az előjövetelt - mint
Reinhardt és még utánuk sokan a rendezők
közül -, hol pedig az egész jelenetet
törölte, s így Bánk nem tudott meg semmit
Melinda és Ottó beszélgetéséből. A
hallgatózás kellően meg nem oldódott a
továbbiakban sem: Bessenyei Ferenc, aki a
legtöbbször és legeredményesebben
költözött Bánk bánba:
szereptanulmányában békétlenkedik ezzel
a jelenettel, és átdolgozásra javasolja a
tragédiát. (Ha Bessenyei állás-foglalása
perdöntőnek nem, igen figye-
lemreméltónak mégis mondható, hiszen
legmélyebbre szállt a szövegben és a
helyzetekben : önmagán kísérletezte ki a
művet.)

Ezt a kielégítően soha meg nem oldott
részt a mostani Bánk-felújítás (a mű
színrevitelének történetében először) a
következményeiben végiggondolt díszlet
segítségével, a térben elhelyezett jelenet
segítségével végre drámai módon találja
el: nem vész el sem a kihallgatás, sem a
bánki méltóság, nem iktatódik ki sem az
indulat, sem az önmérséklés. Mint minden
nagy megoldás: ez is roppant egyszerű.
Marton Endre a rejtekajtó-jelenet
színpadra viteléhez fölfedezte a
Kolumbusz-tojását, és csak csodálni lehet,
hogy másfélszáz éven át annyi sok okos
embernek nem jutott az eszébe: nem látjuk
a szűk fülkét, ahonnan Bánknak - mint
kulcslyuknál fülelő cselédnek görnyednie
kell -, a bán a fölső folyosón jön, ott, ahol
nem láthatják az odalent levők. Innen
hallja meg (és nem kihallgatja) Melinda-
Ottó párbeszédét.

Persze, éppen ennek a művészi és ér-
telmezői telitalálatnak az egyszeri sike-
rültsége hívja föl figyelmünket az alap-
színpadi megoldások egyik sajátosságára.
Miközben ugyanis bizonyos drámák-nak
kedvez ez az általános színpadi teret kínáló
színpadi szerkezet, más művek esetében
eltompítja az összeütközéseket, élét veszi a
konfliktusnak, 'elmossa a drámai
helyzeteket, és denaturálja a környezet
drámai hatását a szereplőkre.

Színház és valóság

Időről időre azért összemérendő a szín-ház
a társadalmi valósággal. Arról be-szél-e a
színház, ami van? Azt ábrázol-ja-e? Vagy
azt fejezi ki, amit szeretnénk, esetleg, amit
lehet? Van-e még



kapcsolat a kettő között: akár úgy, hogy a
színház hatni akar a társadalomra, akár
úgy, hogy a társadalom elégedet-len-e még
a színházával, vagy egyszerűen elfordul
tőle? Összepárosítandó színház és valóság!
Megmérendő: vajon megfelelnek-e
egymásnak?

Mintha a színház egyre kevésbé ha-
sonlítana a társadalomra. Ennek csak
fölszíni jegye színpadjaink királyszapo-
rulata. Több a palást, mint az overall.
Több koronát láthatni logarlécnél. Ez csak
azt jelzi, hogy a történelmi múltba eltolt
mai (absztrakt) kérdések engedelmesebben
simulnak a rendezők kezéhez a
mindennapok ábrázolásánál. Ter-
mészetesen, lehet bíborban és bársonyban
is izzó, időszerű színházat mesélni a
közönségnek. Egyáltalán nem az a színház-
társadalom kapcsolat mércéje, hogy az
emelt téren láthatók az utolsó szögig, és
kenyérszegésig azonosak legyenek a
köznapok hámrétegével.

Mégis, mintha megszakadt volna a
folytonosság. A színház mind biztosabb
lábbal áll a levegőben. Nem a valóság
talaján veti meg lábát, hanem a felle-
gekben. (Mellékes tünete, de tünete ennek,
hogy a színház fokozatosan fölad-ja
szórakoztató társadalmi funkcióját.

Vagy ha pénztári okokból mégis ráfa-
nyalodik: szinte bocsánatkérően teszi.
Sosem fogom megérteni azoknak a szín-
házvezetőknek büszke gőgjét, akik ered-
ményként nyilatkozzák, hogy száműzték az
operettet és a zenés vígjátékot. Nem
akarom most a látogatási kimutatások
körüli ködösítés kérdését be-levonni, de
egészen biztos, hogy ezek-nek az igazgatói
nyilatkozatoknak csak az irányító szervek
és a kulturális vezércikkeket író újságírók
örvendenek. Hiszen tudjuk: nem a műfajjal
van baj, hanem a mondanivalóval. S egy
műfajt semmiképpen sem lehet úgy
megreformálni, hogy megszüntetjük.
Tartok tőle: csupán a műfaj szolgáltatását
szüntették be, és nem a társadalmi igényt
magára a műfajra. Ha pedig így van - és így
van -, akkor mit sem ér a jól hangzó
játékrend, nagy nevekkel ékes műsor.)

A színháznak minden időkben tudnia
kell tanácsot adni a hozzá fordulóknak.
Tanácsot és eligazítást azt illetően, hogyan
kell emberien élni. De miközben a mai
színházat a külpolitika izgatja, meg a
hatalom és erkölcs párosának csontig
rágott kérdései: előzékenyen feledkezik
meg a mindennapok bonyolultabb
eligazításáról. Talán a kaposvári szín-

házban fedezhető fel egy gondolatilag
gazdagabb vonulat, ahol - bár klasszikusok
többnyire gondos újraolvasásával -
igyekeznek válaszokat keresni az emberi,
társadalmi együttélés megváltozott
normáira.

Aggódó bizonytalanság vesz körül
minden leírt mondatot, hiszen a nagy-
politika témáira szemet vető színházat mi,
kritikusok uszítottuk nemrégiben. Félni
kell tőle, hogy ha most hiányát somlom elő
a mi életünk ábrázolásának. akkor - nem
ismervén egészséges arányokat -, úgy
értelmezik majd, hogy a magánéleti
apróságok közé visszavonuló színházat
tartom eszményinek.

Attól is tartani kell, hogy a színházi
kifejezési eszközök gazdagítására tett
kísérletek elleni támadásnak minősül majd
a jelen dolgozat. Már hallom is az
ellenvetéseket: azt kifogásolja, amit máskor
dicsér! Miért nem jó a csőváz tőlem, ha
másnál méltánylandó?

Nincsenek önmagában jó és rossz esz-
közök. Még a romantika, a naturalizmus, a
szürrealizmus és a többi izmus sem
önmagában vizsgálandó, csakis a korral
összefüggésben. Alkalmas-e a valóság új és
új tartományainak földerítésére,
bekerítésére? A színházi kifejező-eszközök
attól függően dicséretesek vagy
elvetendőek, hogy fölhasználjuk, mit akar
velük mondani.
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