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Szeptemberi gondok

A szeptemberi gondok, mint az évnek
mind a tizenkét, az évad kilenc-tíz hó-
napjának a gondjai, közösek: a színházaké
és a SZÍNHÁZé. Á szeptemberiek még
nehezebbek, tehát szebbek. („Ta khalepa,
ta kala", üzenem az egyre fogyó
görögösökkel összekacsintva.) A
színházaknak azért, mert új szezon kez-

dődik, új lélegzetvétel,
új nekifutás, új darabok, új szereplők, talán, de a tavalyi gondok
is. Szeptember az évad este hét órája: fölmegy a függöny és
minden kiderül. Á színházi világ minden világok legszebbike,
mert a valóság is, annak égi-földi mása is. Á színházért úgy
lehet élni, hogy az ember minden este meghal, és másnapra
feltámad. De csak úgy érdemes, hogy feltámadás nélkül is
fölteszi rá az életét. Lehetséges, hogy a szeptemberi gondok fele
onnan ered, hogy nem mindenki gondolkozik és cselekszik így?

Á SZÍNHÁZ szeptemberi gondja az, hogy a nyár derekán kell
olyan lapszámot szerkeszteni, amelyet a szeptemberi újra-kezdés
hangulatában vesz kézbe az olvasó, és nem vesz kézbe a szakma
egy-két, örök harag s magázást fogadott főembere. (Ez a - félig
tréfás - haragszomrád nem csak szeptemberi gondunk.)
Szeptemberben már senki sem kíváncsi az előző szezon
tanulságaira, főképpen azért nem, mert a szakmabeli olvasó
azokat olvasás nélkül is tudja, jót, rosszat egyaránt. A bemutató
után mindjárt a jót -, de belül azért a rosszat is hiszen művész,
de ezt oly nehéz beismerni és elismerni, hiszen művész. Szezon
végére, nyári szusszantásokra már a rossz is közkézen forog, jól
is esik kimondani s ezzel (lásd Illyés Bartók-versét a feloldott
rettenetekről) túl is jutni rajta.

Ezért a SZÍNHÁZ szeptemberi száma a nagyvilág színpada
felé fordul. Szerettünk volna már a varsói Nemzetek Színházáról
több cikkben, több szemmel beszámolni, hiszen szerkesztő-
ségünk úgyszólván teljes létszámmal odautazott és amikor nem
előadást nézett, a verseny nélkül versengő színészekkel és
rendezőkkel beszélgetett, vitatkozott. A nyomdai határidő
megint beleszólt tervcinkbe és ezt előmentegetőzésképpen is
mondom, mert majd októberben írunk Varsóról, amikor már
főképpen Budapestről, Kaposvárról, Kecskemétről, Szolnokról
és a többi huszonegy színházról kellene írnunk, azaz csak
húszról, mert a Katona József az idén (csak az idén?) nem nyit-
ja ki kapuit, hacsak nem sikerül, mint 1945-ben, új szükségmeg-
oldásként a lágymányosi egykori cisztercita gimnázium nagy
előadótermében budai kamaraszínházat teremteni.

Szükségből erényt csinálni régi magyar virtus. E számunkban
csak Molnár Gál Péter tanulmánya kapcsolódik, közvetve, a
varsói találkozóhoz, mert M. G. P. ott látta, de természetesen
nem először, Besson Brechtjét. Ez a Brecht-Besson tanulmány
voltaképpen levée de rideau-ja a Német Demokratikus
Köztársaság magyarországi színházművészeti napjainak, mert
novemberben Besson A szecsuáni jólélekkel mutatkozik be

Magyarországon. A német színházak, legjobb és legfontosabb
mai darabjai jönnek hozzánk amint ez Malonyay Dezső cikké-
ben olvasható. Már tavaly láttuk szerzőik körül Peter Hacks
Amphytrionját, - Miskolcon, és A lobositzi csatát Szegeden. Hacks
jobb megismerését, különös, ellentmondásos művészetének
lényegét dolgozza fel essay-be illő cikkben Szántó Judit. A cikk
címe is Hacks írásművészetének jellegzetességére utal: Peter
Hacks két lénye - magyar hangon. Á színházi világ össze-függő ám
olykor ellentmondásos anyagból készül : Nánay István egy nem
éppen örvendetes élményét írta meg az NDK-beli Rudi Strahl
Folytassa Ádám és hm című zenés vígjátékának egy vidéki
előadásáról. Azt hiszem, nem ünneprontás, hanem a vendégek
művészetének fokozott tiszteletben tartása, ha ezt a cikket is
éppen most közöljük.

A kölcsönös kapcsolatok másik oldaláról berlini testvér-
lapunk, a Theater der Zeit szerkesztője, Knut Lennartz ad számot.
Alaposan elemző cikket írt a magyar dráma NDK-beli tavaszi
hetéről. Érdekes figyelemmel kísérni, hogyan látja egy német
színházi szakember a mi darabjaink rendezését, mit vesz észre a
különbségekből, mi tűnik fel neki és mi nem. Örömmel olvastuk
azt a tiszteletet és megbecsülést, ahogyan Sulyok Máriáról, a
Macskajáték Orbánnéjáról ír. Érdekes, hogy a Berliner
Volksbühne színpadát, amely kétszer akkora, mint a Pesti
Színházé, teljes szélességében igénybe vették. Hogy ettől
Orbánné és nővére között a szellemi távolság valóban nőtt-e,
kérdéses marad.

Á külföldi magyar vendégjátékokat kiegészíti ebben a szám-
ban a külföldiek magyarországi vendégszerepléséről szóló né-
hány cikk és ismertetés. A Comédie Française két budapesti
előadásának két különböző stílusát és ezzel együtt a Comédie
stílusváltási és megújhodási törekvéseit elemzi Koltai Tamás, a
brnói igen kitűnő Állami Színház két előadásáról számol be
Révy Eszter és ezzel közelebb hozza a magyar közönséghez ezt
a kilométerekben éppen nem távoli érdekes színházat. Nánay
István a belgrádi Nemzeti Színházról ír. Felhívom még a
figyelmet egy különlegességre, Márai Botond cikkére a grúz
Bánk bánról. Berényi Gábor vendégrendezése olyan sikert
aratott a Rusztávi Grúz Drámai Színházban, hogy a magyar
rendezőt azóta Berényisvilinek becézik.

Visszakanyarodom a SZÍNHÁZ szeptemberi gondjától a
színházakéhoz. Mindenki, aki ezt a kis példányszámban megje-
lenő lapot olvassa, tehát a színház, a magyar színház gondjai és
örömei, bukásai és sikerei úgyszólván családi ügyként ér-deklik,
jól tudja, hogy valami nincs rendjén a magyar színházi életben,
függetlenül attól, hogy melyik színházban milyen darabnak
van-e sikere és mekkora, megbukik-e, és kicsit-e vagy nagyot.
Független még attól is, hogy remekművek, remek elő-adások,
remek rendezések, remek alakítások születnek, vagy
születhetnek bármelyik órában vagy napban, talán éppen eb-ben
a szeptemberben. A bajról mindenki beszél, minden szín-ház
ennek kínját nyögi, az is, amelynek falain, igazgatói irodáján és
öltözőin belül nincsen baj.

Közös gondjainkról az elmúlt hónapokban egy sereg cikk
jelent meg, legutóbb éppen e sorok írása közben olvastam a
Kritikában Mihályi Gáborét. Ezt a Kritika szerkesztősége vita-
indító cikknek szánja, de voltaképen már ez is vitafolytató, és ez
lenne az én mostani írásom is, ha egyáltalán vitatkozni sze-
retnék.

De nem teszem, mert a diagnózist már sokan megtették,
inkább szóban, emlékeztetőkben, feljegyzésekben, mint cik-



kekben, de magunk azokban is, és a szervezeti, szerkezeti és
egyéb-zeti javaslatok minden második aktatáskában és író-
asztalon megtalálhatók. Most inkább azon töröm félhangosan a
fejemet, hogy mi az oka, nem a mostani bajnak, hanem e bajok
történelmi és társadalmi előzményeinek. Amit mondok, szintén
közismert, csak talán a mostani bajok összefüggésébe vagy
szövevényébe még nem jutott be. Es ez az, hogy sem a magyar
drámának, sem a magyar színháznak nincs olyan eredeti és
fontos népi hagyománya és nemzeti jelentősége, mint más,
színházilag szerencsésebb országoknak. Most nem megyek
messzire, sem nyugaton, sem keleten, nem megyek el Londonig
vagy Párizsig, vagy Leningrádig, vagy Moszkváig, csak -
példaképpen - Varsóig. Úgy is mondhatnám, hogy ami a lírai
költészet nekünk, az a színház a lengyeleknek, legalábbis
kívülről nézve, és a mai lengyel színpadok, a mai lengyel
színházi közönség közvetlen és közvetett ismeretében.

Nem akarok parazsat tenni a fejemre, van égésszag elég kö-
rülöttünk. Ezt azért mondom, mert e lapnál és annak szerkesz-
tőségénél senki jobban nem tisztelheti színházi hagyományain-
kat, és nemcsak a legnagyobbakat, az agyonidézetteket, a Bánk
bánt és a Trag édiát , de Balassi Menyhártot, a vásári komédiákat, a
debreceni és pataki diákszínházakat is, a mi szegény és szerény
„wooden O"-nkat, a Globe Theater Duna-parti húgát, a Rondellát,
Móricz, Bródy, Szomory színházát, a régi Tháliát és
természetesen Hevesi Sándort és még természetesebben Majorék
és Gobbiék Duda Gyur i j á t , Várkonyi régi Pirandellóját, és ha a
sort elkezdtem, eszembe jut Pünkösdi Andor is, és az
Amerikában tavaly meghalt Bárdos Artur. Ez mind hagyomány,
és mind a miénk, de nem volt elegendő ahhoz, hogy a
felszabadulás után, az új élet kezdetén a színházi élet is ugyan-
olyan népi alapokon, nemzeti kútfőkből merítve induljon el,
pontosabban folytatódjék, mint Magyarországon a líra tette, mert
a prózával sem álltunk és állunk sokkal jobban.

Megkockáztatom annak a gondolatnak a megpendítését, hogy
most ennek a hagyománytalanságnak az átkát nyögjük. Mert a
felszabadulás utáni első években a színház nem volt fontos
Magyarországon. Aztán jöttek a kommersz darabok, a
sematizmus, néhány fából vaskarika kísérlet, és közben egy
jellegzetesen magyarországi tragikus színpadi lángész, Gellért
Endre megpróbált új hagyományt teremteni, de fölemésztette
önnön máglyája, - vagy talán nemcsak az övé, hanem a koré is.

A színházi hagyomány hiányát Illyés Gyula Fáklyalángja a
nemzeti hagyomány és tragédia színrevitelével a maga idejében
áthidalta, de mire Németh László korszakokat átfogó drá-

masorozatai színpadra juthattak, az egész magyar színház egy
korszakkal, ha nem kettővel maradt el a nagyvilág drámairodal-
mától és színpadi megvalósításától. Maga Németh László írta
erről 1962-ben Benedek Andráshoz intézett nyílt levelében és
ma újra olvasható a ,,Megmentett gondolatok" című kötet-ben,
hogy az ő nemzedékének dramaturgiai maradisága két ponton a
legszembetűnőbb: hiányzik darabjaikból az irónia és nem
kísérleteztek a formával. Valami olyasféle szinkron-eltolódást
éltünk és élünk át, mint a múlt században, amikor a To ld i
szerelme egyidőben jelent meg Baudelaire verseivel. Minden
tiszteletem az 1957 utáni sorompóba állt, akkor oly izgalmasan
és izgatóan ifjú, de még ma is fiatal színházvezetői nemzedéké,
és a velük együtt visszafiatalodó 45-ösöké. Megpróbáltak ú g y
mai magyar színházat csinálni, hogy át is hidalják a kor-szaknyi
hézagot - Csurka, Örkény, Szakonyi, Gyurkovics
darabjaival - és ne is vegyék tudomásul, mert különben nem
lehetett volna dolgozni. A következő rendezői, igazgatói, szí-
nészi nemzedéknek az az irigylésreméltó előnye, hogy ő már
nem élte át sem a hagyományok hiányát, sem a korszaknyi ki-
esések miatti stílustörések válságát, és mindezek következtében a
közönség gyakori érdektelenségét, más ízlésű várakozásait és
követeléseit. Ha igaz, és főképen ha tartós az, aminek jelei mu-
tatkoznak, hogy a maguk területileg is szűkebb, lélekszámban
kisebb munkaterületein új közönséget tudnak - már majdnem
azt írtam nevelni, de még a gondolatát is röstelkedve vissza-
szívom -, és nem is új közönséget, csak így: közönséget tudnak
találni, amely magyar és külföldi filmeken, magyar és külföldi
tévéjátékokon táplálkozva más igényekkel fordul a színház felé,
és más ízléssel nézi a darabokat (miért csak a Bábszínházban
lehet merész stílusváltással közönséget találni és megtartani?),
akkor ennek folyamatában gondolkozva, a magyar szín-házi
életet nemcsak szem előtt tartva, de szíve dobogásával együtt
lüktetve, talán meg lehet szabadulni a szeptemberi gondoktól.

Itt egy nagy sóhajtással abba is hagyhatnám és ezt teszem is,
csak egy mondattal felülök még vesszőparipámra: új magyar
dráma nélkül, fiatal, középkorú, öregedő és öreg magyar írók
színházi érdeklődésének fölkeltése nélkül (megvan a lehetőség:
Pécs a példa) a színház nem töltheti be azt a szerepet, amelyet
mindannyian szánunk neki és amelynek hiánya megkeseríti
mindennapi kenyerünket és megsavanyítja mindennapi bo-
runkat.


