
az író új motívumokkal, új megfigyelé-
sekkel gazdagítaná az ismert konstrukciót.
Am Czakó Gábor azon túl, hogy a
disznóólba helyezi alak fait - legyenek bár
sertések vagy emberek - nem száll le a
mélyebb, a tartalmasabb régiókba, s ezen
még harsány játékos kedve, bizarr fantá-
ziája sem segít.

S hogy mégis mi az „átütő siker" oka ?
Az egyik és mindenesetre megnyugtatóbb,
maga az előadás. Iglódi István tudja, hogy
a képtelenség hitelét csak komolysággal és
következetességgel lehet megteremteni.
Sziporkázó ötletek, irónia, a realitás és az
abszurditás érzékeny belső egyensúlya
jellemzi Iglódi rendezését és a játék
egészét. A másik, a kevésbé örömteli,
hogy valószínűleg a Disznójátékot sikerre
vivő közönség a kétségtelenül fontos
gondolatokat kereső íróval és színházzal
együtt a mindenkor borotvaélen táncoló
abszurd ezúttal mesterkélt ötletének
átlátszó csapdájába esett.

Parabola és paródia

A Bemutatószínpad ebben az évadban
Mrozek Kis triptychonjának első darabját, a
Mulatságot tűzte műsorára, magyar-
országi ősbemutatóként. Már a vállalkozás
is figyelemre méltó, s igazolja a szín-pad
alkotóinak újat akaró törekvését.

„Ebben a darabban nincs semmi azon kívül,
ami benne van, vagyis nem rejlik benne
semmiféle célzás vagy metafora, és nem kell
megfejteni vagy olvasni a sorok között"

mondta első drámájáról, a Rendőrcégről
Mrožek, de mondhatta volna bármely
másikról is, akár a Mulatságról. Valóban,
parabolája tiszta és világos. Világ-képe,
amely mindenkor tartózkodik a konkrét
társadalmi vonatkozások ábrázolásától,
minden esetben áttekinthető. A Mulatság
három szereplőjének förgeteges, szinte
télmondatokban, félmondatokban
fogalmazott hol víg, hol tragikus
párbeszédei az életforma-keresés, az una-
lom, a semmittevés, a céltalanság replikái.
A leegyszerűsített modellben a helyzet-
komikumra épít az írel. A figurákat a
helyzet határozza meg. Mulatságot, vidám
társaságot keres ez a három fiatal-ember?
Vagy talán inkább az életet, a közösséget?
Vannak-e lehetőségeik, hajlandók-e tenni
értük valamit, vagy inkább a semmittevés,
a semimitakarás, az önáltatás, esetleg az
öngyilkosság a lehetőség? Kissé nyersen
így hangzana a mrožeki gondolat. De
ebből a valószínűtlennek tetsző helyzetből
mégis elindul a három

legény újabb, talán létező „mulatságot"
keresni.

Mrozek konstruált helyzeteinek éppen
az a lényege, hogy nagyon komolyan kell
venni őket. Mintha nem is abszurdok,
hanem valóságosak volnának. Képtelen
helyzetben levő hősei realitásnak fogadják
el szituációikat, úgy tesznek, mintha a
legtermészetesebbek lennének. Iglódi
István rendezői munkájában pontosan
ráérzett erre. Úgy állította be a valószí-
nűtlen embereket és a valószínűtlen
helyzetet, mintha a legvalószerűbb lenne.
Realitásnak fogadva el a képtelenséget,
máris megteremtette Mrožek hite-les
világát. Ellenállhatatlan komédiázásra
késztette színészeit, de gondosan ügyelt
arra, hogy a Mulatság ne váljék üres
bohóctréfává, olcsó komédiává. S
miközben modern parabolát rendezett,
nem kerülte el figyelmét a darab lengyel
drámatörténeti vonatkozása sem. A
Mulatságban nem lehet nem észrevenni -
és a Bemutatószínpad előadása is élt a
lehetőséggel - a paródiát. A lengyel
dráma-irodalom nagy alkotásának,
Wyspianski Menyegző című drámájának
paródiája, stílusjátéka a Mulatság.
Csakhogy a tragikum helyét itt a groteszk
foglalja el. A valóságos jellemmel,
történettel rendelkező emberek helyét
jellegtelen arcnélküliek, akiknek még
arról sincs fogalmuk, hogy a hatalmas,
irracionális gépezet, a világ, az élet
melyik részében helyezkednek el, mi a
szerepük benne. A valóság az ő számukra
kusza, érthetetlen, összerakhatatlan káosz.
S ki tudja, hogy ők maguk áldozatai vagy
alkotói-e az elembertelenedő világnak.
Ennyit változott volna a világ
Wyspiańskitól Mrožekig, a Menyegzőtől a
Mulatságig. Iglódi István előadása
mindenesetre biztosan egyensúlyoz a
parabola és a paródia között.

Alkotótársai, a színészek, Bősze
György, Mihály Pál és Zala Márk eleven-
né varázsolják a játékot. Komolyan ko-
médiáznak és nevetve mondják a tra-
gikusba hajló szavakat. Egyértelműen
szolgálják a megértett mrožeki világot.

A dunaújvárosi Bemutatószínpad ürügyén
két előadásról szóltunk. Rendezőileg
pontosan megoldott produkciókról. Két
abszurd játékról, amelyeket csak azért
érdemes együtt emlegetni, mert jól
illusztrálnak két végletet: mire képes a
groteszk színház, ha mondanivalójában
filozofálgat vagy ha filozofál.

BUDAI KATALIN

Tűzszerészek kórházban,
vasúton

Csurka- és Örkény-felújítások

Színházaink nem szeretnek után játszani.
Látványosabb, érdemdúsabb dolog eredeti
bemutatókkal kirukkolni. Az esemény,
arra tódul a szakma, azt - az
irodalomcentrikusság okán - vizsgálgatják
a literátorok is. Pedig hogy miből lesz
időálló érték, melyik lesz „a magyar
dráma" nem túl hosszú sorába feliratkozó
mű, melyhez majd az újonnan jöttek
igazodnak, s mellyel majd összeméretnek
- azt csak a „szétrajzás", a későbbi józan
mérlegelés állapíthatja meg.

Mondom, bátorság kell a fölújításhoz. A
pesti előadások kánonját kell át-törni,
sikeres darabokból újra sikert csinálni,
szolgai másolás nélkül. Ami a most látott
három repríz közül biztosan leszűrhető: az
újragondolás szükségessége, a már lezárt
kategóriafiókok felnyitogatása. A Csurka-
darabbal kapcsolatban pedig még több:
megmutatkozott, hogy az ötlet
metamorfózisa. miként okozhatja egy mű
értékdevalvációját.

Miről is van szó? Csurka 1959-ben írt
egy kisregényt, Moór és Paál címmel,
amely 1965-ben jelent meg. Dramatizálta
1971-ben, színpadra is vitték Pesten a
Katona József Színházban Dölött aknák
címmel, néhány hónap múlva Veszprém-
ben is. És most, nyolc év elteltén, ismét
felbukkant két helyen. A kisregény komor,
nyers hangú. Az első komolyhíradás a
túlélő „régivágásúak"-ról, és az első
részvevő szó a személyi kultusz hatalmi
embereiben vakon hivők összeroppaná-
sáról. Legfőbb erénye, hogy a. Izét ellen-
tétes életútban és nagyon fontos volt ez a
múlttal erősített sorsvonal - történelmi
jelentőségű összecsapás volt, magyar
léptékű dialektika.

Csak a dramatizálás szükségszerű vál-
toztatásai tikozták volna a toma átütő
erejének gyengülését? Nem. Azért felel-
hetünk határozottan, mert Csurka maga
tudta legjobban, mit csinált. 1971-ben, a
bemutató előtt nyilatkozta, hogy a „két
elvakult és elvadult hősön tulajdonképpen
nevetni kellene", s hogy bármilyen nagy
horderejű felfedezést tett is ő tizen-két
évvel ekelőtt, attól - rájött nem kell hasra
esni. Meg hogy a tudományos-tech-



nikai forradalom korában szélsőségeken
már csak nevetni lehet.

Hát nevetett is Pesten mindenki. Az is,
aki aztán megírta, hogy tulajdonképp két
nyomorult fickón nevetünk, akiket ilyen
állapotban már könnyű rugdosni. Az is
nevetett, aki túlhaladottnak látta az
összetűzésüket, és az is, aki groteszkként
ünnepelte. Mi jöhet ehhez még 1978-
ban? Még több nevetés. A szegedi mű-
sorfüzet bevezetőjében maga a szerző
írja: ha lappanganak még társadalmi
életünk humuszában döglött aknák,
„úgyszólván erkölcsi parancs a felelősen
gondolkodó ember számára a nevetéssel
való ártalmatlanná tételük". Való igaz,
1971 óta még vígabban kacaghatunk,
mert a két magatartás még szenilisebbé
szelídült. Csakhogy az a világ, amelyet a
két agylágyulásossá maszkírozott főhős
föl akar robbantani, az egyik túlontúl

balról, a másik túlontúl jobbról: az még
inkább itt van. Ami még kevéssé volt
érzékelhető 71-ben, a fogyasztói tár-
sadalom szellemtompító fenyegetése pél-
dául, annak mára már egyeseknél fele se
tréfa. Kesernyésebben is mosolyoghat-
nánk, ha nem két bolondokházi figura
kapna hajba ezen. Köztük csak kisszerű
kollíziók lehetségesek, nem két erős
múltbeli alapmagatartás ütközik meg -
minél intenzívebben, annál komiku-
sabban hanem az emberi esendőségek.
(Más kérdés, hogy Csurka ebből is mi-
lyen sokat tud kifejteni: pedig itt már
hőseit vázként működteti.)

Moór és Paál, ha két oldalon helyez-
kedtek is el valamikor: mostani kicsiny
világukban, kórházi vegetálásra ítélve
(mely egyben dramaturgiai kényelem is)
csak mikroszkopikus terjedelműek. Ez a
lefokozás a típussá növelés potenciális

erejétől fosztja meg a főszereplőket..
(Maga a szórakoztatóvá válás még nem'
jelentene lefokozást, ezt talán szükségte-
len magyarázni.)

Nem véletlen, hogy az idő a legfőbb,
rongálója a színpadi mű gondolatának. A
mostani helyzet is kínál azonban lehe-
tőségeket a darab számára: a múltat be-
hozni a kórházi ágyra, kijátszani azokat a
poénokat, melyeket a végérvényesen
lezárható idő és a változtatható másik
idősík, a bemutatás mindenkori jelene
közti feszültség teremt. Ehhez esetleg a
szerzőnek módosítani kéne a szöveget,
mert ha nem teszi, anakronizmusok
sorozata jön létre: a darab ugyanis nem
játszódhat 1971-ben, különösen nem
1978-ban. Csakis a hatvanas évek elején..
Mert ha 1950-ben Paál színésznő szerető-
je legalább huszonöt esztendős, huszon-
nyolc évvel később nem libeghet be,.
akármilyen jók is a kozmetikumok, har-
minc-negyven közötti, még vonzó, csa-
ládalapítási kényszert érző fiatalos
asszonykaként. És még egyéb hasonló,
bár szőrszálhasogatásnak érezhető
apróságok, amelyek miatt vagy az időbeli
visszaminősítést (így a komikum látnoki
képességeit tudnánk jobban honorálni),
vagy a mostani nemzedék jellegtelenségé-
nek hangsúlyozását éreznénk hitelesebb-
nek.

A Döglött aknák azonban szívós darab.
Nem lehet neki sem ideológiai, sem
szakmai érvekkel ártani. Jól van meg-
írva. És ha a szerző úgy ítélte meg, hogy
hőseinek tragikumát már nem dolgozza ki
tovább, ne keressük, ami nincs, még
akkor se, ha azt gondoljuk, hogy a ma-
gyar dráma kérdésének megoldására még
mindig Csurkánál van az egyik kulcs.

A Döglött aknák abszolút színészdarab.
Csak az a színház vállalkozhat az elő-
adására, amelyik két rendkívül karakteres,
ötven körüli művészt tud kiállítani. A
műsorpolitikát sem érheti rossz szó:
szórakozás, móka, közönség, jutalomjá-
ték.

Békéscsabán mintha még élt volna az
akarat: nem csak röhögtetni. Szegeden
már nem. Baj ez? Semmiképp. Ha már
kikopott valami mögül a feszültség, azt
más módszerekkel nehéz belevinni. Csak
a szórakoztatás eszközeinek igényességét
lehet mérlegre tenni. Mindenesetre a
békéscsabaiak törekedtek többre Udvaros
Béla rendező keze alatt, s ha voltak is
kitérőik, többől, ha vész is el, több marad.
Körösztös István Moórként, Székely
Tamás Paálként sok egyedítő mozzanattal
gazdagították szerepformá-

Körösztös István és Székely Tamás a Döglött aknák békéscsabai előadásában (MTI fotó - Ilovszky Béla
felvétele)



lásukat. Székelynek sikerült a geg-ára-
datból kimentenie a megindítóbb pilla-
natokat. Ezekből sejtbető lett, milyen
utat járt be ez az ember: addig „fente
élesre saját magát az osztályharcban", míg
gyerekei külföldre., felesége a sírba, szép
szeretője a fiatal mérnök karjába került.
Ez a szektás-dogmatikus szerep azért is
hálátlanabb, mert szövegének
szellemessége csak a mozgalmi zsargon
nyelvi fordulatait lovagolja meg. Moór
stílusa nem lett hasonló sebességgel mú-
lékony. Lehetőségei tehát csak az össze-
roppanás állomásain vannak a szektás
szerepének, s ezt Székely Tamás tudta.
Furcsa viszont, hogy éppen a mértéktar-
tóbb, feszesebb békéscsabaiak használták
föl háttérzeneként Kazal „röhögő" dalát.
Erre Csurka nyilatkozata felbátoríthatta
ugyan a rendezőt, de a befogadó szem-
szögéből ez felesleges. Ha úgyis röhögni
fogok, ne röhögjön elé, nekem senki.

A szegediek Varga Mátyás díszletével
gordiuszi csomót vágtak át. (Ő volt a
pesti ősbemutató tervezője is.) A kór-
házi szobát, a megváltoztathatatlan hely-
színt folyosóhézagokkal vette körül, volt
benn és kinn, volt a mára már laborató-
riumi kísérletszámba menő ötlethez, a
többmenetes ápoldai bokszmeccshez
megfelelő tér.

Moórt, a reakciós kispolgárt Körösztös
István megfélemlítettnek, agyafúrtnak s a
kezdődő agyérelmeszesedéssel együtt
mutatja. Kátay Szegeden nagyvonalúbb,
„úribb". Más színeket hoz ki, mint
Körösztös, kevesebb gesztussal él. Nehéz
belőle kinézni a lángossütőért ácsingozó
dörzsölt figturát. Túl jól tartja magát
ahhoz is, hogy nyolchónapi zárt osztályt,
majd a teljes elhülyülést el tudja hitetni.
Párja Kovács János. Ez most az ő
jutalomjátéka. Élvezi, ő mulat a
legjobban. Mindent mer, mert mindent
tud. Más kérdés, hogy egyszerűen nem le-
het elképzelni őt minta hajdani teljhatal-
mú elvtársat, mint „pusztatúri cézárt".
Vagy ha az volt is, esik szerepként ve-
hette magára. Ennek a következetes
végigvitele a darabban új dimenziót tárna
fel: svihák, lesipuskás, éppúgy, mint Moór,
csak egy demagóg eszme pajzsa alatt.
Tartásuk közelítésével vagy
felcserélhetőségükkel más értelmezés
előtt nyitnák meg az utat. Itt kell közbe-
vetnünk: a szereposztást akár meg is lehe-
tett volna cserélni, Kátay alkata jobban
illett volna Paálhoz, aki inkább eltörik, de
nem hajol. Kovács viszont elhajlik a
humor mindenáron való érvényesítése
felé, ezzel a figura hiteléből vesz el.

Halványabbak a fiatalok. Nem hibásak,
szerepük alig van kidolgozva. Nem
ellensúlyozzák azt a világot, amelyet a két
öreg képvisel, s nem jellemzik azt, amely
az öregeket szenilisnek nyilvánítja. Zsóka,
Paál volt szeretője, a színésznő kétségkívül
drámaibb karakter. Ezt sikerült mindkét
rendezésben érzékeltetni, talán
Békéscsabán Fodor Zsókának erőtel-
jesebben. Ehhez érdekes módon segítsé-
gére volt kislányosra formált külseje,
kontrasztként viharos múltjához. Vajda
Márta kissé lazábban, kevésbé érzelmesen
közeledett a figurához, színésznője „va-
gányabb". A Moór fiú szövegei nem alkal-
masak egy alak felépítésére. (Pedig milyen
fontos lenne ez a racionális, apái hevét
már csak kívülről szemlélő típus!) Szege-
den Nagy Zoltán tudott oldottabb, ön-
ironikus hangot megütni. Félix László, az
ottani rendező is megtette, amit meg-
tehetett. Minek ágáljon az író ellenében?

Ez már megint udvariaskodó fanyalgás -
vélhetik. Pedig vitathatatlan, hogy
Csurkával térdet csapkodva röhögni is jó,
de Csurkával nevetve gondolkodni még
jobb.

A szolnoki Vérrokonok nem inspirált
vitára, nem szított kételyeket, nem lob-
bantott indulatokat. Alapos, nagy és meg-
érdemelt siker. Ritkán láthatóan precíz,
átgondolt, fegyelmezett előadás. Az ötödik
héten láttam, karácsony másod-

Tímár Éva (Bokor Miklósné), Polgár Géza (Bokor Miklós) és Jutkovics Krisztina (Bokor
Judit) a Vér-rokonok szolnoki előadásában

napján, délután, negyedházzal. Nem hi-
szem, hogy a bemutatón lelkesebben
csinálták. Sehol egy hamis hang, a be-
idegződésnek tett engedmény. Ha valami
szenzáció, akkor ez igazán az.

Az 1974-es pesti színházi bemutatókor
hallani lehetett: nem az igazi Örkény ez.
Volt egy kis tétovaság is, hogy ezt meg
minek nézzük. A szolnokiak a helyére
tették, feladványát megoldották, valamint
komikumát elkülönítették a szalon-
vígjátékétól - s ezzel talán a pestieket is
lekörözték.

Először is : keresztülvitték, hogy a szín-
padkép „ne ábrázoljon semmit", ahogy a
szerző kívánja. Akadálytalanul érint-
keznek egymással a közös szenvedélytől
fűtött Bokorok, Judit és szülei, Veronka
és férje, valamint szállásadónőjük. Két
vastraverz, majdnem vasúti felüljárók
ezek, s a spion özvegy egy hatalmas
karosszékről lát-hall lefelé. Itt át lehet
egymásnak kiabálni, a vasrúdépítmény
tetszés szerint vikendtelek vagy családi
otthon. (Szlávik István munkája). A Bo-
koroknak nincs szükségük valódi búto-
rozott lakásra. Absztrakciók ők, a leg-
áttetszőbben azok Örkény valamennyi
darabjának hősei közül, egyvalamiben
azonban földhözragadtan reálisak: a
megszállottságukban. A szenvedély
szinte naturális mivoltában adja a
rokonok matériáját. Itt csak szeretni lehet
vagy gyűlölni. Az érzelmi közelítés ránk
oly jellemző képét klinikai pontossággal



Özv. Bokorné: Koós Olga
(MTI fotó - Ilovszky Béla felvételei)

rajzolta meg Örkény itt képletté csonkolt
alakjai cselekedeteiben. A két ábrázolási
mód békésen átjárta egymást Csiszár Imre
rendezésében Szolnokon, ez adta a játék
igazi élményét, a testetlen eszmének és az
őt körülvevő indulat tapinthatóságának
ütközése a szellemi izgalmat.

A Bokorok a Vasúthoz kötődnek min-
den idegszálukkal. Vele kelnek és fek-
szenek. Vele és érte pörölnek; áldják és
átkozzák. Pedig a Vasút az életükre tör,
férjet és gyereket rabol tőlük, sőt, a
vérüket követeli. De ezt mind teheti: mert
ezeknek az embereknek az érzelmei
viszik-lökik tovább, általuk és miattuk
létezik. (Hogy nem csupán szolgaian értük
létezik - erről a nagy hiányról mondatik el
minden.) Csak egyvalamit nem lehet ezzel
a Vasúttal: azt mondani rá, hogy csak
függvénye a tudománynak, az ismeretek
kianalizálhatják a legapróbb részletekig, s
így megismerhető, józanon kezelhető lesz.
Ezt nem szabad. Aki szeretve tudta, az
nem akarja ésszel kiismerni. S az ifjú
Bokor Pál, aki elméletben oldotta meg a
Vasút összes fontos kérdését, noha
vonaton még nem ült soha, nem segíthet.
Inkább a káosz, mint a hidegség. Inkább a
rothadt kelkáposzta a pápa orra alatt
Kelebián, mint a technokrata közönye.

A kettős feladatot a legmagasabb szin-
ten oldották meg a szolnoki művészek,
valódi csapatmunkával. Külön játékelem-
zést kellene írni valamennyiükről. Aho-
gyan Tímár Éva csucsujgat kiapadhatatlan
szeretettel mindent és mindenkit, ahogy
Iványi József már öreg alig-Bokorként
néhány szép órára emléke-

zik, ahogyan Polgár Géza összeomlik a
nehezedő kötelességek alatt: magas-
iskola. S ahogyan Koós Olga spionkodik:
arra már csak azt mondhatni, hogy
hátborzongató. A fiatalok: Koszta
Gabriella és Halmágyi Sándor zökkenő
nélkül illeszkednek be a nagy csapatba.
Csak Seres Gabriella (nem láttuk Jutko-
vics Krisztinát ugyanebben a szerepben), a
legifjabb s a leglelkesebb Bokor, aki elvéti
az útját hevület és erőltetett harsányság
között.

A bohóctréfák, abszurd-viccek betétei
nem váltak ki idegen testként az egy-
ségesre kovácsolt játékstílusból. Egy-
forma itt minden és mindenki. Ugyanaz a
vér az erekben, ugyanaz a kis pirosság a
ruhadarabok valamelyikén. (Szakács
Györgyi jelmeztervező nagy ötlete!) Van
energiájuk a szolnoki munkatársaknak,
szcenikusoknak, hangtechnikusok-nak is,
hogy a színházat a Bokorok köré
igazítsák. Bömböl a hangosbeszélő, árad
belőle a „Drága bakter úr", a „Megy a
gőzös", a „Jön a lux", a „Hegyek között,
völgyek között" - kis dalos enciklopédiája
az államvasúti nótakészletnek. Mert hát a
Vasutat emlegetik állandóan. Hogy mi
minek hívjuk ezt a mániát - ránk bízza
Örkény. Csak legyen valamink, amire az
életünket tettük, csak legyen valamink,
amivel behelyettesíthetjük a színpadi
szimbólumot. Szolnokon úgy csinálják,
hogy ez a döcögő valami azért
egyértelműen jelentse azt, ami így is, úgy
is megy velünk, ha akarjuk, ha nem, ha
szeretjük, ha tanulmányozzuk, ha utáljuk
is.

Csurka István: Döglött aknák (Békés megyei
Jókai Színház)

Rendező: Udvaros Béla. Díszlet és jelmez:
Kabódi Sándor.

Szereplők: Körösztös István, Székely
Tamás, Kárpáti Tibor, Fodor Zsóka, Mátyás
Jolán, Csiszár Nándor, Dózsa Erzsébet,
Kerekes Péter, Nagy István.

Csurka István: Döglött aknák (Szegedi Nemzeti
Színház)

Rendező: Félix László. Díszlet: Varga
Mátyás. Jelmez: Vágvölgyi Ilona.

Szereplők: Kátay Endre, Kovács János,
Nagy Zoltán, Vajda Márta, Egerváry Klára,
Zámori László, Szabó Mária, Pálfy Zoltán,
Szűcs László.

Örkény István: Vérrokonok (Szolnoki Szigligeti
Színház)

Rendező: Csiszár Imre. Díszlet: Szlávik
István. Jelmez: Szakács Györgyi.

Szereplők: Iványi József, Polgár Géza,
Tímár Éva, Halmágyi Sándor, Koszta
Gabriella, Koós Olga, Seres Gabriella,
Jutkovics Krisztina,

BŐGEL JÓZSEF

A hivatásos
előadóművészek
fesztiválja

Radnóti Miklósra emlékezve

Túlzás nélkül elmondható, hogy a Győr-
ben 1978. november 24-25-én megren-
dezett fesztivál az évtized legrangosabb
ilyen műfajú rendezvénye volt. Furcsa,
hogy a sok erőfeszítés, lelkesedés ellenére
némi értetlenség fogadta, már ami a
sajtóvisszhangot illeti. Éppen ezért talán
nem lesz haszontalan, ha az elemzés és az
előretekintés mellett a történtek krónikáját
is adjuk.

A közelmúltban kulturális életünkben
nagyon megnőtt az irodalmi estek, szava-
lóestek, előadóművész-teljesítmények
száma és jelentősége. Előadóművészeink a
klasszikus és modern költészet, de más
műfajcsoporthoz tartozó alkotások pro-
pagátoraivá váltak, és sok olyan helyre is
eljutottak, ahová a színházi kultúra nem
vagy alig tud. A szavaláshoz tudvalevőleg
a pódiumon kívül alig kell valami,
legfeljebb világítás és fedett hely (nyáron
még ez sem). Ezért van e mozgalomszerű
tevékenységnek oly nagy közművelődési
jelentősége. Ezt akkor is állíthatjuk, ami-
kor tudjuk, hogy a tendenciának olykor
vámszedői vagy legalábbis felületes mű-
velői, haszonlesői is vannak.

Ezzel párhuzamosan színházművészeti
életünk egyik legfontosabb önmegvaló-
sítási, önkifejezési lehetőségévé is vált az
előadóművészi tevékenység. Ebben van
némi önösség is, de felmérve a tendenciát
kiváltó okokat, erről is kell beszélnünk.
Közismert, hogy a közelmúlt színház-
művészeti törekvései közül nem egy (a
rendező szerepének előtérbe kerülése, a
nemzedékváltás, a strukturális változások)
sebeket is okoztak, sérüléseket is felszínre
dobtak. Nem egy színészünk úgy keresett
magának önkifejezési, meg-nyilatkozási
lehetőséget, hogy megteremtette magának
- a legjobbak eseté-ben az egész országnak
- a maga kis színházát, azaz pódiumát.
Tanúbizonyságot tett ilyenkor (s ismét
csak a legjobb esetekben) gondolati
frisseségéről, eredetiségéről, tehetségének
eleddig rejtett összetevőiről. Arra is akadt
példa, hogy valaki így jobban visszatalált
a színpad-hoz, bár a kettő korántsem
ellentétes.

Szerencsére e tevékenység nem maradt
elméleti támasz nélkül. Kezdtek sza-


