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Temetések, feltámadások

Ki ne ismerné az örök színészpanaszt,
hogy munkájuk - és egész életművük -
nyomtalanul elröppen. Akkor és ott, abban
a pillanatban érvényes csak, ami-kor
elhangzik a szó, átalakul az arc, meg-
születik a mozdulat. Ez a színművészet
szépsége és egyszersmind tragikuma. A
szemünk láttára fellobbanó, pillanatnyi
ihlet varázsáért, a naponta újra megszülető
alkotás gyönyöre fejében - oda kell adniok
a maradandóságot.

Nem volna igazságos, ha ebben a
színészsorsban nem osztozna kicsit a drá-
maíró is, akiért a színész - ahogy némi
pátosszal mondani szokták - a vérét ontja.
És a szerző osztozik is. A drámán kívül
nincs még egy irodalmi műfaj, ahol az
írónak megadatik a mű közvetlen
hatásának nagyszerű élménye - ennek
fejében viszont a legnagyobb ritkaság,
legalábbis honunkban, hogy egy kortársi
drámának utóélete legyen. Ha egyszer
bemutatták, eljátszották - már el is lehet
temetni. Es ebben a folyamatban alig
játszik szerepet a mi egészségtelenül
temperált színházi életünkben mindig
elhanyagolható tény, hogy a darab sikeres
volt-e vagy megbukott. Sőt, a mi kis
sajátosságainkhoz tartozik, hogy ha egy
színház, akár Pesten, akár vidéken, új
magyar drámát mutat be és ráadásul sikere
is van - akkor annak a színműnek még
inkább befellegzett. Csak nem fog egy
másik színház az ős-bemutató sikere után
kullogni? Inkább keres vagy írat másik új
darabot, aminek a sikere kétséges ugyan,
de a színházé az ősbemutató statisztikai
szempontból tetszetős érdeme. E
nyomasztó konvenciót az a néhány kivétel,
amire ilyenkor a színházvezetők
hivatkozni szoktak, nem semlegesíti. A mi
színházi szertartásaink egyik legfőbb
ismérve: fölfedezni - és ugyanazzal a
mozdulattal eltemetni. Rítus, aminek a
szentségétől nem vagyok elragadtatva.
Olcsó szónoki fordulattal: mi, szerzők,
inkább szentségelünk miatta.

Mi ez az ősbemutató-mánia? Tömén-
telen eredője van. Kezdve a felsőbbség
jóindulatának megnyerésétől egészen ama
kritikai gyakorlatig, hogy az országos
lapok szinte kizárólag ősbemutatókról
írnak. Ezért a mi színházaink régivágá-

sú, konzervatív vőlegényekhez hason-
latosak. Akik csak szűzlányt hajlandók
eljegyezni. Szűz darabot. Szinte másod-
rendű, hogy jó-e, szép-e - az a fontos,
hogy érintetlen legyen. Holott ma már
minden ép gondolkodású, felvilágosult
férfi örül annak, vagy legalábbis termé-
szetesnek tekinti, ha jövendőbeli felesége
nem teljesen tapasztalatlan. A régi morál
kettős könyvelése - a vőlegény lehet
tapasztalt, csak a menyasszony legyen szűz
- ostoba és korszerűtlen eszmény ma már.
Csak a színházak maradtak konzervatív
vőlegények. Ahelyett, hogy örülnének, ha
a szüzesség elvesztésével járó keservek
másnak jutottak, a meny-asszony
kipróbáltatott, immáron tudni lehet róla,
milyen asszony lett belőle, és ha szép lett
és sikeres, akkor vetélkednének érte -
inkább sértetten, hogy nem ők voltak
szüzességének megtörői, még az emlékét
is elfelejteni igyekeznek. Pedig ez ama
ritka esetek egyike, amikor a minél
gyakoribb házasság emeli a kézről kézre
adott asszony erkölcsi értékét.

Mindezt természetesen nem újabb és
újabb drámák és még kevésbé új szerzők
inspirálása és előcsalogatása elleni tilta-
kozásnak szánom. Csupán a kialakult
gyakorlat gépiességét kifogásolom. Mert
van ennek az elszántan mindig újat kö-
vetelő mechanizmusnak veszélye is. A
túltermelés. Az infláció. A szériagyártásra
szorított író elgyengülése, hogy enged
ennek a felfokozott iramnak akkor is,
amikor nem elég fontos vagy még nem
elég érett, amit papírra vet.

A Miskolci Színházi Napok rendezvé-
nyei között elhangzott egy igényes szám-
vetés a humor és a szatíra jelenlétéről a
mai magyar színházművészetben. Az
előadás egyik kitétele azonban rémület-be
ejtett, még akkor is, ha az előadó
nyilvánvalóan nem egészen arra gondolt,
amitől én megijedtem. A nagy számok
törvényéről beszélt, arról, hogy mi-nél
több színdarabot írnak a szerzők, annál
valószínűbb annak a néhány maradandó
műnek a megszületése, melyeket egy
korszak az utókorra hagyományoz. Én
nem hiszek abban, hogy minél több
középszerű és minél több selejt szüksé-
geltetik ahhoz, hogy a nagy mű létrejöj-
jön. Nem az infláció a helyes út, hanem a
koncentráció.

A hatvanas évektől kezdődően a magyar
irodalomban ritka bőségű és szín-vonalú
drámai korszakról beszélhetünk. Ahhoz,
hogy e korszak ne váljon halott múlttá, az
új drámai termés szakadatlan ápolása
mellett arra volna szükség első-

sorban, hogy felmérjük ezt a korszakot.
Számvetést készítsünk. Valamiféle be-
takarítást. Ezt a munkát csak a színházak
végezhetik el. Könyvek és antológiák
megtisztelő, de nem élő keretei a
színdarabnak. Egy-egy bemutatott, majd
gyorsan eltemetett darab feltámasztása új
színmű írására is erőteljesebben inspi-
rálhatja a szerzőt, mint a színház egyéb-
ként kellemes hatású hitellevele, az úgy-
nevezett megírási szerződés.

Mert - visszatérve a színészanalógiához
- ahogy a pálya során a legtöbb színész
szívesen visszalátogat egy-egy régebbi
szerepéhez, nem azért, hogy ismételje
egykori önmagát, hanem azért, hogy
másféle érettséggel vagy értelmezéssel
fogalmazza meg alakítását - így érik a
színpadi szerző is az időben. És nem
csupán új munkáival, hanem a már
megírtakkal is. Egy darab az idő múlá-
sával elvesztheti minden erejét. Vagy to-
vább érhet. Nem azért, mert a szövege
változik, hanem mert változik a kor kö-
rülötte, következésképpen a közönség
rezonanciája is. Egy dráma maradandó-
ságát nem az jelzi szerzője számára első-
sorban, hogy hány újabb kiadásban jelent
meg, hanem hogy 5-10-15 év múltán -
és még később - él-e még a színpadon. Ezt
viszont ki kell próbálni. Ez másképp nem
derül ki, csakis a színpadon.

Mindez, amit elmondtam, régóta szorítja
a torkomat. Nem beszéltem róla, nehogy
egyszerűen egy színpadi szerző
reklamációjaként hasson. Most már szót
ejthetek a kérdésről, mert e pillanatban
nincs mit reklamálnom. Á miskolciak
eljátszották Komámasszony, hol a stukker ?
című komédiámat, majdnem tíz évvel a
Thália színházbeli, számomra szép emlékű
siker után. Átéltem tehát egy kis
feltámadást. A kitűnő előadás és az újabb
siker bebizonyította számomra - eddig
honnét tudtam volna? -, hogy a darab
tovább él, nem szükségszerű az
eltemettetés. A rendező nem egy régi
előadást igyekezett rekonstruálni, ha-nem
önállóan járta végig a darab kínálta utakat,
hiszen minden valamirevaló írói
munkának több lehetséges útja van. Ren-
dező és színészek újragondoltak egy drá-
mát-- és az író számára is új, rejtett voná-
sait és rétegeit fedezték fel. Határozottan
jobb kedvem támadt - új darabot írni.

Ezekről a kérdésekről a legjobb és a
legegészségesebb olyan nyilvános ese-
ménysorozattal és tapasztalatcserével
egybekötött, szakmai és baráti találkozó-
kon gondolatokat cserélni, amilyen pél-
dául a Miskolci Színházi Napok rendez-



vénye. Csakhogy ezeken a találkozókon
általában mindig ugyanazokat az arcokat
látni. Színházi életünk lelkesebb töredékét.
Akik érzik a színház felelősségét, szép és
olykor talán már szinte nyomasztó fele-
lősségét a kortárs drámairodalom életre
hozatalában és életben tartásában. Mert ez
a felelősség valóban felmérhetetlen. Ma
már tudjuk - sokan hivatkoznak rá újabban
-, milyen Pótolhatatlan veszteség a
drámaíró Füst Milán elhallgatása. És ki
érti például, miért nem írt szín-darabot
Mikszáth? Nemrégiben mutatták be
Mikszáth különös házassága című
kétszemélyes darabomat. Természetesen
nagyon sok anyagot olvastam előtte,
többek között Mikszáthné visszaemlé-
kezéseit. És itt rábukkantam a nyomra,
mért nem lett Mikszáthból drámaíró,
holott minden adottsága megvolt hozzá:
nagy társadalmi érzékenység, csattanós
cselekménykészség, remek dialóguste-
remtés, emberismeret, fanyarság, irónia.
Idézem Mikszáthnét:

„Kálmán, hogy szórakoztasson, jövő
terveiről s az ezek központjában (!) levő
színdarabjáról kezdett beszélni nekem,
melynek próbája most folyt a Budai Szín-
körben. A kedvéért érdeklődést mutattam
én is a színdarab iránt, mely körül Zádor
aranyvárakat aranyvárakra épített. De én
óva intettem az uramat, hogy ne
hallgasson Zádorra ... Miután egy pár nap
múlva sokkal jobban éreztem magamat,
Kálmán elutazott Pestre, hogy
színdarabjának próbáit vezethesse.

Ezután leveleiben nem említette többé
sem Zádort, sem a színdarabot. Egy ide-ig
azt hittem, azért, hogy engem az izga-
tottságtól megkíméljen, de úgy látszik,
hogy más oka is volt erre. Hogy mi volt
ez, azt sohasem tudtam meg pontosan,
mert Kálmán vagy gondosan kerülte ezt a
tárgyat, vagy ha szóba került, kitért előle.
Csak az a bizonyos, hogy a darab sosem
került előadásra."

Homályos és ijesztő történet. Igen,
szembe kell nézni a ténnyel: ekkora a
színház felelőssége a drámaíró és a drá-
mairodalom életben tartásának közös
munkájában. A miskolcihoz hasonló ta-
lálkozókon, ahol Protokollmentesen ki-
cserélhetők e gondok és tapasztalatok,
szinte sosem látni színházi életünk ezer
funkciót betöltő, elfoglalt, nagy totem-
bálványait. Pedig nem csak a mindig
látható, lelkes töredéken, hanem rajtuk is
múlik, hogy a jelenkor drámairodalmából
ne tűnjenek el a Mikszáthok, kis
Mikszáthok, sőt az egészen pici Mikszá-
thok sem.

Vita
az előadóművészetről

A Radnóti Miklós Színpad művészeti
tanácsa legutóbbi ülésének egyetlen
tárgya volt: Székely György a SZÍNHÁZ
1976. szeptemberi és októberi számaiban
megjelent tanulmányának (Az
előadóművészetről) megvitatása. A felszó-
lalók, ha nem is mind közvetlenül,
érintették a tanulmányban felvetett kér-
déseket.

*

KERES EMIL, a Radnóti Miklós
Színpad igazgatója:

A sok szempontból úttörő tanulmány
ihletésére magunkat is újra meg kell
kérdeznünk: mit nevezünk versmondás-
nak, mi a színészi eszközök igénybevétele
a versmondásban, mennyire önálló munka
a versmondás, vagy mi a rendező szerePe
a szerkesztett irodalmi műsorokban és az
egyéni versmondásban? Tudjuk Például a
Prágai Lyra Pragensis nálunk járt
igazgatójától, hogy külföldön is vannak a
témára vonatkozó elméleti
munkálkodások, illetve kísérletek. Az
olyan elméleti munkákra, mint amilyen
Székelyé is, már csak azért is szükség van,
hogy tudjuk, mit kell a kritikákból
valóban megszívlelni (és mit nem).

Amikor Jancsó Adrienne, a tanul-
mánnyal kapcsolatban - már régebben -
megjegyezte, hogy az jó és érdekes, de hát
mit kezdjünk vele, nyilván arra utalt, hogy
egy tanulmány nem adhatott minden
kérdésre választ.

Nem szabad azonban figyelmen kívül
hagyni, hogy a témakörben az utolsó
figyelemre méltó munka Ascher Oszkáré
volt. Ő - a maga módján és stílusában -
arra mutatott rá, hogy mit tart vers-
mondásnak. De az ascheri - a maga
korában nagy jelentőségű - eszmei
mondanivaló a mi korunk követelményei
között már nem elégséges. (Már csak azért
sem, mert Ascher működése óta a
költészet is, a széppróza is közeledett
ahhoz, amit modern drámaiságnak ne-
vezhetünk.) Az eszmeképpel Székely
szerencsésen Pendítette meg, hogy a mai
versmondónak nem elég egy vers eszméit
közölnie; le is kell képeznie (különböző
módokon) azokat. Az elő-

adóművésznek a szavak mögött rejtőző
érzelmi összefüggéseket is meg kell
értenie és értetnie: nem pusztán a vers (és
a költő) eszméje, de az előadóművész
eszmeképe is olyan „emelő", amely nélkül
nem találnak a nézők elméjébe és szívébe
a szavak. Ascher Oszkár korában távolabb
élt az előadóművészet a szín-háztól, mint
ma. Bár kétségtelen, hogy ha a színészi
eszközök túlságosan elő-térbe
tolakszanak, esetleg elnyomják magát a
verset. Azt, hogy az vers!. . .

Arra a Gyertyán Ervin által megfogal-
mazott fogalomra is utalva, ami a „felol-
vadó felolvasás", jó lenne, ha a színészi
megközelítés és az intellektualitás dialek-
tikájának gondolatát alaposabban fejtené ki
a munkáját remélhetően folytató szerző. A
tanulmány itt bátrabb következtetésre
szorul, hogy minden vonatkozásban olyan
fontosat mondjon, mint „Az eszmekép
jelentősége" című fejezet. Hogy milyen
összetett - és nemcsak a vers gondolati
rétegére, hanem a versmondó
személyiségére (sőt, mond-hatjuk, életére)
vonatkozó - az, amit világnézetnek
szoktunk nevezni, arra finoman tapintott
rá egy fiatal költő, aki - miután egyszer
meghallgatta tőlem József Attila Ars
poeticáját - azt mondotta, hogy úgy érzi : a
világnézet megtalálása már nem jelent
problémát az előadó-nak, túl van rajta.
Más kérdés persze, hogy valóban így van-
e, hogy sikerült-e „túljutnom" a belső
problémákon. Mindenesetre a József
Attila-vers meghallgatása megmozgatta a
fiatalembert, hogy jusson el valahova.

Radics Katalin nyelvész egy nyilat-
kozatában szó esett arról, hogy „a beszéd
tett erejű", hiszen ha elhangzik egy
mondat, akkor abban, a szövegtől
függetlenül is, ígéret, esetleg fenyegetés
hangzik el. Valamilyen tett!. . . De több
más nyelvészeti és irodalomtudományi
dolgozat is kapcsolódik a Székely által
megpendített kérdésekhez. Ezek majd
hozzásegíthetnek bennünket ahhoz, hogy
megtaláljuk a megújításra váró műfaj
korszerű „ábécéjét".

JANCSÓ ADRIENNE előadómű-
vész :

Székely György tanulmányát érdekes-
nek és hasznosnak tartom, de úgy érzem,
hogy túlságosan elméleti síkon mozog.
Erről a kérdésről erőteljes, továbblendítő
hatású tanulmányt csak az írhatna - bár
Székely György lenne az -, aki legalább
egy szezonon keresztül meg-


