szemle
képest az élménynek csak egy töredékét
kaphatja a néző. Mindez egyáltalán nem
jelent valamiféle teljes elzárkózást a tájolástól, már csak azért sem, mert szerencsére nem csak a megye városaiba
hívnak bennünket szívesen, hanem a
szomszédos megyék székhelyeire és nagyobb településeire is. Ezért jó, hogy ha a
régi színházépületben - feletteseink
döntése eredményeként - kamaraszínházi
tevékenység is folyhat majd, mert az ott
színre
vitt
darabokat
könnyebben
„exportálhatjuk" székhelyen kívüli előadásokra.
Szó esett az előbb a megye földrajzi
helyzetéről. Ezt a gondolatot folytatva
megkérdezem: mennyire szándékoznak kihasználni az ügynevezett kulturális kishatárforgalom adta lehetőségeket?
- Szüntelenül és mind fokozottabban. Á

legegyszerűbb megjelenési forma: a
turizmus. Nagyon sok néző jön hozzánk
Ausztriából
és
Csehszlovákiából,
tehetségünk szerint ezt a közönséget is
megpróbáljuk kielégíteni. N a g y segítség
ebben, hogy nívós zenés tagozatunk és új
balett-tagozatunk produkcióihoz általában
nem
szükséges
tolmács.
Itt
megemlíthetem, hogy a következő
évadban az IBUSZ különböző útjainak
részévé, illetve állomásává kívánja tenni a
győri színház valamelyik elő-adásának
megtekintését, és már ebben az évadban is
indított külön autóbuszt Budapestről a
Vihar iránt érdeklődők számára. Ezen túl
arra törekszünk, hogy eleven kapcsolatok
fejlődjenek ki köztünk és a környező
országok színházai között. Jelenleg a
komarnói szín-házzal van a legintenzívebb
és legrendszeresebb kapcsolatunk, de ezen
a téren még korántsem aknáztuk ki a helyzetünkben rejlő összes lehetőségeket.
- A győri színház néhány évvel ezelőtt
pályázatban hívta fel a magyar dráma-írókat
arra, hogy műveikkel jelentkezzenek az új
színházban. E kezdeményezés miért ér el oly
nehézkesen a megvalósulásig?
- Sajnálatosan Győrben sem alakult ki

még olyan dramaturgiai műhely, amely
hathatósan tudná előmozdítani a jó magyar
művek megszületését, illetve színpadra
kerülését. Akármit nem szeretnénk
bemutatni. Eddig igen sok vitánk volt a
drámaírókkal. Az új magyar drámáról
természetesen
nem
szándékozunk
lemondani, hiszen ez az egyik alapvető
feltétele annak, hogy a győri Kisfaludy
Színház a - mondjuk így - extenzív
fejlesztésről
áttérjen
az
intenzív
fejlesztésre.

PÁLYI ANDRÁS

Koltai Tamás:
Színházfaggató

„Lehetetlen tagadni, hogy a színházat a
versenytársak megjelenése kényszerítette
eszközeinek megújítására, kilépésre szokott formái, keretei közül. Keresni kezd-te
azokat a specifikumokat, amelyek által
többet tud nyújtani a filmnél és a televíziónál. Közvetlensége és nyilvánossága
révén kidolgozta a közönségkapcsolatok
különféle lehetőségeit. Újra megszólította,
sokkolta vagy egyszerűen bevonta a
játékba a nézőt. Otthagyta a színpadot, és
lement közéjük. Hogy legyőzze a naturalista filmet, kitalálta a szupernaturalista színpadot, amelyről még az almáspite sütésének illata is leárad a nézőtérre,
mint Arnold Wesker egyik darabjában. A
kis televíziós képernyő megcsúfolására
hatalmas
stadionokban,
tornacsarnokokban., tölténygyárakban és indóházakban kezdett játszani. Azután megmutatta,
hogy tud intim is lenni, ezért stúdiókat
nyitott harminc-ötven-száz embernek. Ha
kellett, intellektuális hatást ért el, ha
kellett, érzelmessé vált. Népszerűségre
törekedett a sokak kedvéért, és »exkluzív«
élményt nyújtott a keveseknek. Egyszer a
cirkuszhoz, máskor a templomhoz, megint
máskor az arénához hasonlított, és volt
úgy,
hogy
mindegyikből
magába
olvasztott egy keveset."
A történet -- a színház XX. századi
válságainak és újjászületésének története -,
melyet Koltai Tamás Mintaközönség ?
Mintaszínház? című esszéjének e néhány
sorában elmond, a színházzal foglalkozó
vagy színház iránt érdeklődő olvasónak
nem hat újszerűen. Sokféle könyvben,
tanulmányban, interjúban, cikkben sokféle hangnemben olvashatni róla. Vannak, akik e folyamat egy-egy állomásaivagy részeredményét abszolutizálják,
egyesek a stadionokban szervezett színházi népünnepélyekre szavaznak, mások
úgy vélik, a színház egyetlen igazi lehetősége az intim színész-néző kapcsolatban
rejlik, egyéb tekintetben lekörözték már a
„versenytársak"; de vannak olyanok is,
akik egyszerűen a színház agonizálását
látják e történetben, egy kivesző
művészeti forma kétségbeesett kapálózását, hogy létjogosultságát igazolja. Koltai
könyvéből e kissé terjedelmes idézetet

nem elsősorban a fölsorolt adalékok kedvéért választottam, melyek köre tetszés
szerint bővíthető, hanem a hangnemért,
mellyel a kritikus a színházat faggatja.
Arra kíváncsi, mit ad a színház ina - nekünk, azaz a társadalomnak, a színházbajáróknak, a művészeti és nem csupán a
művészeti közéletnek. A magyar színház
aktualitása, jelen ideje érdekli. Kevésbé
foglalkoztatja, hogy a színház épp agonizál-e vagy újjászületik. Tény, hogy létezik. Koltai ebből a jelen időből, ebből a
„van"-ból indul el, s természetesen hamarosan kiderül, hogy szenvedélyesen
szeretné, ha a magyar színház eleven társadalmi hatóerő lenne. S így az is nyilvánvaló, hogy a fentebb választott idézetben szemérmesen megfogalmazott ars
poetica rejlik. Hangzatos kifejezéssel ezt
úgy is lehetne mondani: a színház szeretete. De a Színházfaggató hangvételéhez
talán jobban illik, ha tárgyilagos, józan
szóval azt mondom: az érdeklődő figyelem. Koltai Tamás négyszáz oldalon át
érdeklődő figyelemmel faggatja a mai
magyar színházat.
Nem túlzás tehát, ha megállapítja, hogy
„munkám természeténél fogva nem
elméleti, hanem gyakorlati színházi jellegű, s
csak ott vállalkozik elméleti következtetésekre, ahol ez elkerülhetlennek látszik." E „gyakorlati színházi jelleg", mely
igen szerencsés önjellemzésnek tűnik
Koltai részéről, mégis némi kiegészítésre
szorul. Ne várjon senki műhely-titkokat
Koltai könyvétől. Nem érdeklik a színházi
pletykák, s nem ambicionálja, hogy,
színészek-rendezők magán-életének egyegy anekdotájából az alkotó vagy a kor
jellegzetes portréját bontsa ki. De arra se
vágyik, hogy belessen a kulisszák mögé,
hogy az egyes művészek próbamódszeréről
értekezzen, hogy tetten érje az ihlet
születését. „A kritikus nem áldozhatja föl a
maga külső, megítélő nézőpontját azáltal,
hogy a produkción belülre kerül" írja.
Vagyis a kritikus színházi gyakorlatához
hozzátartozik, hogy „a bírálat érvényessége
egy-szeri, mint ahogy az aznapi előadás is
megismételhetetlen". Koltai - ismét csak
szemérmesen és burkoltan - felállítja a
maga kritikusi eszményét, s ennek egyik
legjellemzőbb vonása, hogy nem akar él-ni
- ha úgy tetszik, visszaélni - azzal az
előnnyel, amit az írott betű biztosít a színház napi mulandóságával szemben;
ugyanolyan mulandó kritikát szeretne
mondani, amilyen „mulandó" maga az
előadás: együtt lélegezni a színházzal.
Ez az együttlélegzés, együttélés a mai

magyar színházzal nemcsak kiolvasható fő
célja és erénye Koltai Tamás Színházfaggatójának, hanem több is ennél: bizonyos morális elkötelezettség, ami időn-ként
nehéz próbatételt jelent. A kritikus
dédelgethet álmokat az igazi színházról,
számon kérheti akár gyerekkora csodáit is
Thália istennő csodákra képtelen papjain és
papnőin,
eljárhat
világszínházi
fesztiválokra, és tudós felvértezettséggel
analizálhatja a hazai játékszín elmaradottságát; Koltai minderről lemond könyvé-ben.
Szigorúan jelen idejű tanulmányokat
folytat, arra koncentrál, ami van, s
elemzéseiben mindvégig megőrzi higgadtságát. Még abban az esetben is, mi-kor
a meztelen király ruhájának szabását
értékeli. Nem becsüli túl. Az összefüggésekre figyel: megmutatja, hogy más (nem
létező) ruhák szabásával összevetve egy
újabb, merészebb, mondjuk, a naturalizmussal gyökeresen szakító (bár ugyan-csak
nem létező) ruha nagymértékben átformálja
az ízlést. Félretéve a képletességet, úgy is
mondhatom: megmutatja, hogy még eleven
színházi élet híján is megállíthatatlan a
színházi ízlésfejlődés. S hogy épp e
feltartóztathatatlan
folyamat
eredményeként
bizonyos
pezsdülés
támadhat, valóságos színházi élet kezdhet
alakulni, s ismét akadhat tényleges érték,
amire a kritikus odafigyelhet, amit
méltányolhat.
Akár föl is háborodhatunk Koltai Tamás
ad absurdum vitt kritikusi higgadtságán,
akár szemére is vethetjük, hogy túlságosan
kevés benne a személyes indulat, hogy nem
fogalmaz elég sarkítottan stb.; könyve
mégis őt igazolja. A kőbalta megítéléséről
című
eszmefuttatásában
a
kritikusi
mesterségről ugyanezzel a józansággal
állapítja meg: „Nincs szánalmasabb a
csalhatatlan kritikusnál. Aki abból él, hogy
mások alkotásaiban kételkedik, először
tanulja meg kételkedve szemlélni a
magáét." Á kritikus épp azáltal válhat a
napi színházi gyakorlat szerves részesévé,
tágabb értelemben vett alkotótárssá, ha
lemond
tévedhetetlenségéről.
Koltai
könyvének ez a gondolat az etikai magva;
ez a gondolat fűzi egymáshoz a
tematikusan lazán kapcsolódó esszéket,
művészi portrékat, melyek végül is - 1978as dátummal - valóban körüljárják a mai
magyar színház jelenségét.
Érdemes némi figyelmet fordítani a kötet
arányaira. A Színházfaggató zömmel
rendezőkről és színészekről szól, s ez a
puszta adat önmagában is árulkodik,
esztétikai vallomásnak fogható fel. A rendezői útkeresések rajzát és a színészarco-

kat jól egészíti ki a drámaíró Örkény
István pályaképe, a színházi „alkalmazott
képzőművészetről" szőtt eszmefuttatás, a
színház
és
közönség
történetével
foglalkozó esszé s végül a kritikáról írt
kritikusi fejtegetés, mellyel a szerző mintegy el is veszi kritikusi kötetének kritikusaitól a kenyeret: ő maga szabja meg
hivatása gyakorlati feltételéül az öniróniát.
Nem kis dolgot ér el vele: a Szín-házfaggató
a kritikusi jelenlét új normáját fogalmazza
meg, s Molnár Gál Péter színészekről,
rendezőkről írt portréi, tanulmányai
mellett (Olvasópróba, Renedelkezőpróba,
Emlékpróba) az utóbbi évek legjelentősebb
színházi szakkönyvének tekinthetjük. Az
Ádám Ottó szép színháza című tanulmány
külön említést érdemel: ez az az elemzés,
melyben valóságos bravúrra képes Koltai
kritikusi higgadtsága. A kritikus valójában
nem tesz mást, mint nyomon kíséri az
Ádám Ottó rendezte előadásokat, s ebből
nem csupán Ádám alkotói útja bontakozik
ki, nem is csak a Madách Színház művészi
arculata, ha-nem az a meglehetősen
ellentmondásos szerep is, melyet e színház
a mai magyar szellemi életben betölt. Úgy
tűnik, az Ádám Ottó-i „szép színház"
ellenpárja-ként került a kötetbe a Kazimirportré, de ezúttal a kritikus adós marad az
iménti bravúrral, aminek az is oka lehet,
hogy túl kevés gondolati és vitára ingerlő
szellemi indítékot kaphatott a Thália
Színház előadásaiból. (Csak zárójelben
megjegyezve: Koltai az Ádám-tanulmány
elején Major Tamás alakját említi az
Ádám Ottó-i színházideál „szabálytalan,
disz-harmonikus, kócos és politikus"
színházi ellenpárjaként; ez az egymás
mellé állítás talán érdekesebb lett volna.)
Az egyes alkotók szelektálása természetesen igen szubjektív; következik ez
magából a műfajból, a kötet alcíméből

dába adása után - a kritikus által tárgyalt
rendezői „új hullám" csoportjai átrendeződtek, nem volt egyébre szükség, mint
adatszerű kiegészítésre: a „vidéki" fiatalok budapesti kinevezése így Koltai tanulmányának mintegy „csattanója" lett.
Nem kevesebb figyelmet érdemel, amit
Bessenyei Ferenc, Törőcsik Mari, Kállai
Ferenc, Sulyok Mária és Gábor Miklós
színészetéről olvashatunk. Elsősorban
nem is azért, mert valamennyien a mai
magyar színház legjelentősebb egyéniségei közé tartoznak. Ha az öt portré másmás színészarcot mutat is, egy vonatkozásban feltétlenül rokoníthatók egymással: „A színész mint értelmiségi: sokak
szemében máig sem tartozik a könnyen
befogadható képzetek közé" - olvassuk
Törőcsik Mari kapcsán, de a többiekre
ugyanígy érvényesnek érezzük. Koltai öt
színész-értelmiségi útját rajzolja meg, s ez
a hangsúly legalább olyan fontos a Színházfaggatóban, mint amit a kritikusi szerepnek tulajdonít.
„Színházi vitáinkban gyakran elhangzik,
hogy szükség van az egyes előadások
kritikáin túllépő, hosszabb távra szóló,
összefoglaló írásokra. Könyvemben erre
tettem kísérletet" - írja Koltai Tamás.
Tegyük hozzá, hogy e kísérlet akkor nevezhető teljes joggal sikeresnek, ha nem
marad folytatás nélkül. Az egészséges
színházi életnek létszükséglete a hasonló,
gyakorlati színházi jellegű tanulmányok
megjelenése, melyek miközben elemző
részletezésre vállalkoznak, nem tévesztik
szem elől a színházi jelenségek komplex
voltát.
(Gondolat Kiadó, 1978)

(Tanulmányok a mai magyar színházról) s

nem utolsósorban a szerző előszavából, Következő számaink tartalmából:
melyben hangsúlyozza, hogy semmiféle
Nánay István:
teljességre nem törekedett. Így inkább
csak regisztráljuk, hogy a Latinovits Zoltán
A pályakezdés nehézségei
két rendezéséről írt tanulmány hézag-pótló
munka, a Rendezők új hulláma című írás
Pór Anna:
pedig azt az átalakulási folyamatot követi
nyomon, mely az elmúlt esztendőben
Új hullám és reneszánsz
jelentős személyi változásokhoz is vezetett
a magyar színházi életben. Koltai jó
Koltai Tamás:
kritikusi szemét dicséri - s nem kevéssé a
Gondolat Kiadó rugalmassá-gát -, hogy a
Hamburgi blamaturgia?
tavaly év végén megjelent kötetbe még az
is belefért, hogy az 1978 tavaszán történt
személyi változásokról hírt adjon; amikor
Bécsy Tamás:
- jóval a könyv nyomEgyetemi színház fesztivál
New Yorkban
Saád Katalin :

A színészi személyiség dimenziói

