ja, a modellszituációt revüként adja elő.
De nem politikai revüként. Csak két
jellemző példa. Az előadás egyik nagyjelenetében az ellenállók vallási alapú,
törzsi szertartását imitálják a színpadon.
Van itt minden: négernek álcázott színészek és eredeti színesbőrűek, tam-tam
dob és hiteles zene, eredetinek álcázott
tánceksztázis - s közben politikai vita. Ez
utóbbi azonban szinte észrevehetetlen
marad, olyannyira figyelemterelő a szertartás ábrázolásának naivitása. Lehet, hogy
minden hiteles, amit látunk: de
megmosolyogni való az álnégerek álrevüje. A hatás tehát a szándékolttól éppen
ellentétes. Egy másik jelenetben Brown és
szeretője találkáját leshetjük ki a
leeresztett szalagfüggöny mögött. Az
imitált szeretkezés közben a főhős lelkiállapotát, oda nem figyelését, elfojtott vágyait érzékeltetendő két „néger" táncos-pár
táncot lejt az ágy mellett, s Brown néha
megfogja egyikük fém-melltartóját. A
hatás ismét ellentétes : bosszantó a
megoldás dilettantizmusa.
Kazimir tehát politikai modellszituációt
teremt, de teremt mellé egy olyan közeget,
melyben ez a modelljelleg nem válik
nyilvánvalóvá. Nem egyéníti a figurákat,
de feketére festi a színesbőrűeket. (S ezzel
színészeit is megfosztja a figura-teremtés
lehetőségétől: hiszen sem egyéniségüket,
sem az általuk képviselt gondolatot nem
valósíthatják meg egyértelműen. Csak
Kozák András és a vendég Galambos
Erzsi remek humora tudja át-törni ezt a
felemás helyzetet, s így az ő figurájuk
marad a legemlékezetesebb.)
Kazimir Károly is érzi az előadás
egyensúlyának megbomlását. Ezért zárja
kódával előadását. Ez az álarcos jelenet a
tulajdonképpeni tapsrend. Ennek kellene
visszafelé igazolnia a történteket, világossá tennie az eddig elfedett aktuális
politizálást. De kissé későn. Az álcázás túl
jól sikerült. Így ismét félmegoldás lett a
Thália Színház előadása.

NAGY ATTILA

Gondolatok
egy fesztivál után

Örömmel olvastam a SZÍNHÁZ márciusi
számában Bőgel József józan, mérlegelő
és összegező beszámolóját a magyar
hivatásos
előadóművészek
első
nagyszabású bemutatkozó ünnepségéről, a
győri Radnóti Miklós fesztiválról. Értékelésével, mint a fesztivál egyik szervezője, lényegében egyetértek. Egy finom
megjegyzése azonban - úgy érzem - további részletesebb kifejtést érdemel. Ez a
megjegyzés pedig a színészi megméretéstől való beteges húzódozásról, a versenytől való irtózásról szólt.
Elöljáróban nyugodt szívvel elmondhatom, hogy a színészek, előadóművészek
körében osztatlan egyetértést váltott ki a
fesztivál ötlete. Az előzetes tájékozódások, megbeszélések alkalmával minden érdekelt maximális támogatásáról, segítségéről és részvételéről biztosította a
szervezőket. Az elképesztő és kedvet
szegő nehézségek akkor mutatkoztak,
amikor kirajzolódott lehetőségeink pontos
ismeretével ugyanazok közé a művészemberek közé mentünk, akik előzetesen fontosnak és halaszthatatlannak
vallották a fesztivál ügyét, akiknek tiszta
örömére akartuk létrehozni az egészet.
Bár a gálaműsort nem terveztük művészi vetélkedésnek, csak a meglevő értékek ünnepélyes bemutatójának, mégis
számítanunk kellett arra, hogy a túljelentkezés miatt szükség lesz egy versenyszerű szakaszra is. Bizonyosak voltunk benne, hogy ezúttal senkit sem érhet
majd méltatlan sérelem, mert jól szavatolhatjuk a lehető legtisztább válogatás
emberi feltételeit. Olyan szakértő testületet tudunk a kényes feladatra összeGraham Greene: Komédiások (Thália Színház)
toborozni, mely hiteles biztonsággal érSzász Imre fordításának felhasználásával vényesítheti a társadalmilag elfogadott és
színpadra alkalmazta: Ungvári Tamás és megszokott értékrendet. Ennél jobbra nem
Kazimir Károly. Díszlet: Rajkai György.
Jelmez: Székely Piroska m. v. Rendezte: is törekedhettünk volna, mert jobb nem
létezik! A művészi megnyilatkozások
Kazimir Károly.
Szereplők: Nagy Attila, Gálvölgyi János, között
akármekkora és akármilyen
Kozák András, Galambos Erzsi m. v . , Inke különbségek lehetségesek, de objektív
László, Szirtes Ádám, Bitskey Tibor,
Verebes Károly, Hámori Ildikó, Benkő Pé- értékrend nincs!
ter, Lengyel Erzsi, Gór-Nagy Mária,
Kritikusokból, rendezőkből, színéTándor Lajos, S. Tóth József, Mikó István, szekből, költőkből, irodalmárokból és
Kollár Béla, Gyimesi Tivadar, Juhászművészeti életünket szervező, irányító
Tóth Frigyes, Bánhidy Attila.
emberekből szándékoztunk összehozni
egy ügyhöz és célhoz méltó bizottságot.

Olyan személyekből, akik a mindennapi
gyakorlatban is azt igazolták, hogy hasznosan érvényesítik a kibontakozó társadalmi normákat. A személyi elfogultságok lehetőségét a legkisebbre csökkentettük azáltal, hogy a művészek magnószalagra mondták a verset, s ezt hallgatták
meg a bírálók. En azt hittem, ezzel jól el is
végeztük a dolgunkat.
Á . egy sor kimondatlanul is kínos
bizalmatlansággal és ideges ingerültséggel
találtam szemközt magam. Volt szín-ház,
ahol letépték a hirdetőtábláról a fesztivál
felhívását . . . Volt, aki felháborodottan
kikérte magának azt, hogy feltételezem
róla benevezését. Sokan, el-keserítően
sokan utasították el a meg-méretésnek
még a lehetőségét is. Mintha a
megítéltetés sohasem lett volna a színészi
tevékenység mindennapos velejárója.
Mintha a művészetben mindenki a maga
rangjával együtt született volna. Mintha a
húzódozók egyike sem volna meggyőződve arról, hogy a személyét övező
megbecsülés vagy a naponta elért sikerek
elvitathatatlan tehetségének lennének
törvényszerű következményei. Mintha
egyikük sem bízna már felkészültségének, művészi varázsának meggyőző erejében. Mintha a versengés valami lealázó
dolog volna és nem az egyetlen módszer,
mely minden művész számára azonos feltételeket teremt ahhoz, hogy erényeiről
tanúságot tegyen!
Lassan felismertem, hogy a mi egységesnek tekintett és kezelt „színészi társadalmunk" két táborra oszlik. Az egyik
táborba tartoznak azok a művészek, akik
több erőt és tehetséget éreznek magukban,
mint amennyiről már számot adhattak,
ezért lehetőségeik bővülését és sorsuk
jobbulását remélik minden pillanatban. Az
ő jellemzőjük a lankadatlan vállalkozó
kedv és minden esemény, újdonság vagy
változás iránti általános érdeklődés. Mivel
művészi
sorsukat
nem
tekintik
kiteljesedettnek, áldozatkészek és hevesen
törekvőek.
Nyilvánvalóan
tudatában
vannak annak, ha ezt nem is hangoztatják,
hogy számukra minden meg-nyilatkozási
lehetőség előrelépést is jelenthet. Ezért
készségesen szolgáltatják ki vagy kínálják
fel magukat az újabb és újabb
megítéltetésnek. Vakmerően vállalnak
minden versengést. Több rendező
kifejezetten kedveli őket, mert rugalmasan
nyitottak. Nem félnek a kisebb-nagyobb
igazságtalanságoktól,
mert
többet
nyerhetnek a
kockáztatáson,
mint
amennyit elvehet tőlük az igazságtalanság.
Ha van hibájuk, az is vágyakozásaik
heves-

ségével magyarázható. Lényege az, hogy
szívesen fogadnának vagy akár provokálnának ki bármiféle igazságtalanságot, ha
az a javukra hajlandó átrendezni a világot.
Gondolkodásukban,
nagyon
érthető
módon, nem a művészi vagy társadalmi
érdekek állnak a középpontban, hanem
beteljesületlen vágyaik érvényre juttatásának akarata.
A másik táborba azok tartoznak, akik
már rendezettnek vélik életüket vagy a
lehető legvégső eredménynek tartják el-ért
eredményeiket. Tehát a befutottak és
megállapodottal:! Ebbe a társaságba húzódnak a végleg elfáradtak, a tehetetlenek,
az önállótlanok és az agyonsebesültek,
tehát mindazok, akik biztonságban akarják
érezni magukat. Ők az előjogok,
protokolláris elvárások és a mozdulatlanság hívei. Csendesen vagy harcosan, de
szüntelenül védekeznek. Az ide tartozók
felfokozott érzékenységgel, éber hiúságokkal és sokféle félelem közepette élnek. Különleges, hivatásunkkal is ellenkező passzív neurózis" áldozatai. Idegenkednek minden váratlantól, változótól,
versengéstől,
értékeléstől.
Ezektől
nemcsak tartózkodnak, de tiltakozóan el is
húzódnak. Gyakran még arra is biz-tatást
várnak, hogy művészileg megnyilatkozzanak. Úgy viselkednek, mintha
egyoldalúan csak a társadalomnak lenne
rájuk szüksége, és nekik már nem a társadalomra. Mintha nekik már semmi kötelességszerű tennivalójuk nem lenne, csak
a környezet volna irántuk súlyosan
eladósodva.
Nem izgatna fel ennyire ez a jelenség,
ha szórványos volna. Ha egyes emberek
természeti
gyengesége
magyarázná.
Meggyőződésem azonban, hogy egyre
szélesebb körben, ragályszerűen terjedő
magatartásformáról van szó! Egyre többen
lesznek a minden ellen védekezők! Beszéltem fiatal kollégával, akinek alig száradt meg zsebében a diplomája, és máris a
„sültgalambvárók" passzivitásával mered a
jövőbe. Öntudatosan és megelégedetten
akarattalan, mintha ez a nélkülözhetetlen
színészi
erények
egyike
volna.
Kibontakozási lehetőségeire úgy számít,
mint középkori hűbérúr a jogos járandóságaira. Megismertem olyanokat, akik
roggyant beletörődéssel viselik még méltatlanul szűkre sikeredett sorsukat is,
mintha alázattal hinnének egy megfellebbezhetetlen isten akaratában. Mások
úgy páváskodnak elképesztő húzódozásaikkal, mintha a sikeresség glóriáját viselnék a homlokukon. Némelyek többet
beszélnek el nem vállalt feladataikról,

mint szépen elvégzett dolgaikról. Egyre
többen és többen árasztják magukból a
sértődékeny vonakodás hidegét. Már-már
a
keresettség
„státusszimbólumává"
magasztosul ez a negatív töltésű kérkedés.
Mert kérkedés ez, akár tüntetünk vele,
akár csendes méltósággal éljük.
A színésztársadalom mai megosztottsága is fájdalmas, mert a cselekvő szándék
„iszapbirkózásra" kényszerül az ellentmondások szövevényében. De lázálomnak is rémes elképzelni, hogy egyszer minden művészünk kizárólag „rendelésre", noszogatásra fog dolgozni. Ez a
manapság divatozó pszichózis, ha nagy
többségünket magával ragad, az általános
dermedés korát hozhatja színművészetünkre. Lesznek „művészeink", de nem
lesz bennük egy makulányi robbanóerő.
De mi történik, ha nem lesz elegendő
„megrendelés"? Akit nem kérlel-nek
eléggé, majd sértődötten félreáll, és
átkozza sorsát, mely nem szabott neki kielégítő teret? Útját kéne állnunk a veszélyesen bontakozó folyamatnak!
Immár hónapokon át gondolkodtam!
Mérlegeltem minden lehetséges mentséget
és környezeti indítékot. Lelkiismeretes
voltam, hiszen a magam gyengeségeinek
feloldozására is kerestem a meg-nyugtató
ürügyet. Alaphelyzetként a szocialista
életrendet fogtam vallatóra. A színészek a
belátható múltban a teljes nincstelenség és
dúsgazdagság végletei között lavírozva,
megszokhatták a félelmek és a nagy
reménység kettős sarkantyúját! Ma a
szocialista állam mindenkit megóv a
nyomorúságtól, ugyanakkor meggátol
mindenkit a korlátlan vagyonosodásban.
Ezt mindenki elfogadta, amennyiben féltékenyen vigyáz mások anyagi viszonyaira! Önmagára vonatkoztatva azonban még
nem szokta meg! A legtöbb embert
elkényelmesíti a tudomásul vett biztonság.
A kielégítetlen anyagiasság arra uszítja az
ilyen hajlandóságúakat, hogy tovább
növelhetetlen jövedelmüket kevesebb
áldozattal szerezzék meg. Ezzel kifejlődik
bennük a negatív ügyeskedés! Ezt az
elváltozást alig úszhatja meg az, aki
legfontosabbnak az anyagi érdekeit érzi. A
színészi kezdeményező kedvre és
önállósági szándékokra különösen sorvasztóan hat az, hogy látszólag sorsunk
minden eseménye mások elhatározásán
múlik!
Egyrészt a rendezőcentrikus gondolkodás, az elszabadult kényelemszeretettel
párosulva zászlajára tűzte a megadóan alkalmazkodó színész eszményét. A sorsrendező hatalommal rendelkező Mások,

akik ugyanúgy igyekezhetnek kényelmesebben élni, mint a passzivitásba gubózó
színészek, kerülni kezdték a „nehéz embereket". Ennek következtében az önfeladó hajlékonyság gyorsabb eredményeket kínál, mint az önállóskodás.
Másrészt formálódásban levő közösségi
normáink még nem szilárdultak meg
annyira, hogy kordába foghatnák az általános szubjektivizmust. Különösen a művészi értékek vonatkozásában! Ennek következtében mindenki szabadon ragaszkodhat a maga értékítéleteihez, tekintet
nélkül arra, hogy az mennyiben tér el
másokétól, vagy mennyi kárt, hasznot hajt
a társadalomnak. Igy például a színészi
diploma értéke, melyet egy avatott,
szakmai testület garantál, adott esetben a
nullával lehet egyenlő. Évtizedes sikerek,
népszerűség, kitüntetések sora sem
menthet meg senkit attól, hogy félre ne
állítsák. Mindenki, minden pillanatban
attól függ, akinek szempontjai kikalkulálhatatlanok, de éppen rendelkezik felette! Ez is kiolthatja a színészi kezdeményezés bátorságát, hiszen sokkal biztonságosabb kivárni, mint kiszámítani a
sorsdöntő elvárásokat!
Magatartásformáló tényezőnek kell elfogadnunk azt is, hogy hazánkban annyi
munka várja a sikeres színészeket,
amennyinek tetemes hányada be sem
zsúfolható egy színészéletbe. A keresett
színész tehát szüntelen ajánlatok csábításai
között él. A szakadatlan sürgetettség
könnyen válthat ki belőle eseményeket
lassító, védekező, de végső soron
mégiscsak a mozdulatlanság felé törő,
negatív ingert.
A művészi hiúságnak azt is észlelnie
kell, hogy a keresettség foka régen nem
mérhető az elvégzett munka mennyiségével. Tudniillik sokan dolgoznak idejük
és erejük legvégső határáig. Az „igazi
rangsor" azonban csak úgy dekázható ki,
ha az el nem vállalt ajánlatokat is pontosan
számba vesszük. Sőt, ez sem elég a
lelkiismeretes besoroláshoz. Figyelembe
kellene vennünk azt is, hogy kinek milyen
sorsrontó koloncai vannak, és mekkora
húzódás árán hajlandó elvállalni egy-egy
munkát.
A teljesség kedvéért arra is gondolnunk
kell, hogy a sokat dolgozó művésznek
idővel törvényszerűen lesznek anyagi,
társadalmi és művészi vesztenivalói.
Létezésének megszokott tartozékává válnak bizonyos erkölcsi és anyagi dolgok,
melyeket aztán rendszeresen elvár és meg
is kap. Ezzel oka kerekedik a megelégedésre, á kockázatoktól való óvako-

színháztörténet
dásra és mások vagy a változások ellen
védekező érzékenységre.
Még a legfiatalabbakra is hatnak ezek a
tapasztalatok. Pedig nekik minden okuk
megvolna a jövőt tervező, nyílt vállalkozó
kedvre. De értük nagy részben mi vagyunk
felelősek ! Az általános atmoszféra! A
befutottak által sugalmazott viselkedési
sémák és a színészi sorsot irányítók
kényelmi
szempontjait
szolgáló,
önmegadásra buzdító „ideológiák" hatnak
rájuk, szinte ellenállhatatlanul.
Nos, ezek a „passzivitási ragály vírusai"! De találkoztam olyanokkal is, akik
ezen körülmények között szívderítően
mások maradtak! ... Tudomásul kel-lett
vennem, hogy művésztársaim nem
feltétlenül valóságos, sokkal inkább a vélt
körülményeik szerint tömörülnek az egyik
vagy másik táborba. Kinek-kinek a
hovatartozásában döntő szerepet ját-szik
egyéni
hajlandósága,
pillanatnyi
idegállapota és gondolkodásmódja. Vagyis
az, hogy a maga valóságából származó
ingereket hogyan értelmezi vagy váltja
cselekvésre. Éppen ez a bizonytalanság
sürget szólásra, mert azt igazolja, hogy a
tények még senkit sem szorítottak olyan
kalodába,
amelyben
megszűnne
egyéniségének
és
megfontolásainak
szerepe. Tudom, van olyan helyzet,
melyben a fennmaradásnak csak egy-féle
módja képzelhető el, választási lehetőség
nem kínálkozik. De általános helyzetünk
megközelítően sem ilyen! Mindenki maga
felelős a viselkedéséért!
Eszem ágában sincs azt állítani, hogy
nem joggal kívánunk magunknak serkentőbb működési feltételeket. Azt viszont
határozottan állítom, hogy a meg-levőek
között is lehetnénk nyitottabbak és
serényebbek! Nem kéne tétlenül várnunk
az
előbb-utóbb
bizonyára
javuló
körülmények nógatására. Megtehetnénk a
magunk jókedvéből is mindazt, amit elsősorban személyes, művészi érdekeink
követelnek meg tőlünk. A színművészet
története nem ismer olyan nagy színészeket, akik ne lettek volna okosan
tervező, küzdelemre kész és fáradhatatlanul kezdeményező, szuverén egyéniségek! Olyanok, akik a művészi alkalmazkodás bonyolult követelményei között
is megtalálták és megőrizték a maguk
szabadságát. Aki nem küzdi végig a maga
művészi függetlenségének harcát, nem
építi fel a maga fesztelen, művészi
bátorságát, az élheti a használható színész
kényelmes életét, de bizonyosan a nagyság
reménye nélkül. Eszköz lehet csak és nem
jelenség!

le az avantgarde szocialista színház és a
népi színház alapjait is. Segítettük a
munkásmozgalmat. De ahogyan nem
A lényegretörő színház
csatlakoztunk semmilyen izmushoz, éppúgy nem csatlakoztunk a proletkulthoz
sem.
Munkánk sokágú volt. Mindenkihez
akartunk szólni. Rendezéseimmel éppúgy, mint színpadi műveimmel vagy sokat
„Hogy lássák a fiatalok, milyenek voltak támadott verseimmel az élet szabadságára
az egykori harcok, hogy lássák a régieket és teljességére törekvő embert akartam
kifejezni. Az embert, de a közösséget is,
az élők."
„Nem halhat meg az ember számára a amelyben él vagy amelyben élni akar. A
fölemelkedés vágya. A jobb, a szebb, az színháztól mi sok mindent vártunk. Azt is,
igazibb élet akarata. Nem halhat meg a hogy naiv örömöket, kalandot adjon,
révületet, fölszabadító élményt, vagy hogy
szenvedély és a teremtő fantázia."
Az ellenforradalom éveiben, a húszas görbe tükröt tartson elénk. Azt is, hogy
években ennek a gondolatnak a jegyé-ben történeteket, emberi sorsokat idézzen és a
írtuk verseinket, tiltakozó röpiratainkat, társadalmi
erők
szembenállását
ennek a hitnek a jegyében rendeztünk megmutassa. Azt is, hogy gyónjon,
munkáselőadásokat
1921-22-ben, gyóntasson és sebeinket, gyötrelmeinket
szerveztünk forradalmi élszínházakat kitakarja. De azt is, hogy a művészi
1925-28-30-ban. Ennek a meggyő- szuggesztió erejével a jövőt sürgesse és
ződésnek a jegyében rendeztem Ayrus örök megújulásunkat reklamálja.
leánya című drámámat 1931-ben. Így volt
*
ez. Es a felszabadulás után is: ezért szerveztük meg a Madách Színházat és a
Dolgozók Színházát. Hittünk magunkban Folytatni akartuk a forradalmi hagyoés az emberekben. Hittünk a művészi mányokat. Nem kötöttük le magunkat
felismerések világosságában és a szín-ház semmilyen művészi dogma mellé. Kíséremberformáló, életet alakító erejében. leti színházakat, stúdiókat létesítettünk.
Utat kerestünk a tömegekhez.
Mert kísérlet nélkül fejlődés nincsen.
Új dramaturgiai elveket, gyakran diaSok újat akaró, bátor színház működött a
húszas években világszerte. Mi ezekkel a lektikus szempontokat alkalmaztunk a
szocialista világnézetben és az avantgarde darabok, szerepek értelmezésében, az alaforradalmi szándékban egyek voltunk, de kok megformálásában és a rendezésben. A
az eszközök, a művészi meg-valósulás közönséget meggyőzni, a művészi éltekintetében külön utakon jártunk. Nem mények erejével megragadni, de ha kelidegen stílusokat akartunk ideplántálni. A lett, vitára késztetni is akartuk. Színhámagyar színházkultúra sajátos reformjára zaink egész fejlődése is harcok közt alatörekedtünk.
kult, harcok, viták és újrakezdések kö„Cselekvő színház" - ez mostanában
kedvelt kifejezés, de inkább csak szép szó. zepette.
*
A mi korunkban, ötven évvel ez-előtt
azonban valóságosan tettet jelen-tett.
Élcsapatokat szerveztünk, hogy velük Előbb Hevesy Ivánnal és Bortnyik Sánvállvetve dolgozhassunk. Élcsapatokat a dorékkal szerveztünk egy vihart kavaró,
harcos élszínpadot. Föl akartuk ébreszteni
jelen és a jövő számára.
Hirdettük, hogy a színházat vissza kell az embereket. Majd Tamás Aladárral és a
adni ősi hivatásának. Ezt előttünk is, utá- munkáskórusokkal kíséreltük meg a nagy
nunk is sok bátor külföldi rendező akarta, áttörést. Aztán egyesítettük a haladó
mindegyik a maga módján. Mi is a erőket. A húszas évek végétől, színházaim
magunk hite szerint. A harc nem volt döntő korszakában Madzsar Alice-szal és
könnyű. De „a bátraké volt akkor a haj- Róna Magdával dolgoztam együtt.
Újjáfogalmaztuk a táncot, a szín-padot és
nal".
a drámát. Kitűnő erők álltak mellettünk:
*
Kozma József, Kövesházi Ágnes,
Nemegyszer megírták már, hogy mun- Boromisza Tibor, Szabó Ferenc, Szelényi
káselőadásainkkal mi indítottuk el az el- István és továbbra is Hevesy, Bortnyik,
lenállási kultúrmozgalmat és a hazai kó- Tamás. Írók, művészek és lelkes
munkásfiatalok.
Nemsokára
négy-öt
rusmozgalmat. Megírták, hogy mi raktuk
gárdánk is volt: avantgarde színtársulaPALASOVSZKY ÓDON

