
a Vígszínház előadásain „kitűnően meg-
írt" darabokat látunk kitűnő színészek tol-
mácsolásában. Örkény István Pisti a vér-
zivatarbanja, ez a rendkívül kegyetlen ön-
vizsgálat Várkonyi Zoltán okos-bölcs és
ötletes rendezésében sajátos moralitás,
szinte egy magyar Jedermann. Nyersen és
őszintén beszél az író nemzete múltjáról
és jelenéről, vállalva a legnehezebb
szerepet, a purgatóriumét.

Az első meglepetés után jött a második.
Csurka István darabjában sincs sem-mi
régimódi, pedig ennek a formája sokkal
realisztikusabb, mint Örkényé. A dráma
indítása Gorkij Éjjeli menedék-helyére
emlékeztet. Aztán - minden naturalisztikus
részletezést mellőzve - számos igazságot
tudunk meg az emberről és az ember
sorsáról. Az első két este revelációja után
a harmadik produkció, Hernádi Királyi
vadászata csalódást okozott; meglehetősen
szokványos darab, a tragikus végkifejlet
ellenére közelebb jár az operetthez, mint
az igazi drámához.

A Slowo Powszechne név nélküli cikke a
Csurka-darabról számol be. Jószerével
tartalmi ismertetésre és a színészek
felsorolására szorítkozik, majd
summázásképpen megállapítja, hogy a
darab eleven, izgalmas, hatásos, és
ugyanez mondható el a Vígszínház elő-
adásáról,

Slowo Powszechne, 1979. III. 14 .

Színház Budapestről címmel tudósít az
Express Wieczorny a Vígszínház három
produkciójáról. Röviden ismerteti a
színház történetét, majd szintén meg-
lepetésének ad hangot mindhárom elő-
adás kapcsán. Abban nincs semmi rend-
kívüli - állapítja meg -, hogy mai szerzők
műveivel érkezett a nagy hírű együttes
Lengyelországba, ám hogy ennyire mai
tudott lenni, ilyen lényegre hatoló,
kegyetlenül korszerű, az már különös
figyelmet érdemlő teljesítmény.

Express Wieczorny, 1979. III. 9.

Roman Szydlowski másik írása, amely a
Trybuna Luduban jelent meg, népszerűbb
kifejtése az összefoglaló írásában jelzett
véleményének. Örkény művéről a
legnagyobb elismeréssel beszél, Różewicz
Kartotékjával érzi rokonnak,

és emlékezteti őt Jerzy Broszkiewicz jövök
és elmondom című önéletrajzi ihletésű
drámájára is. Csurkával kapcsolatban itt is
megemlíti az Éjjeli menedék-hely
dramaturgiáját követő expozíciót, s kiváló
darabnak mondja, amely méltó partnerre
talált a rendező, Horvai István
személyében. Hernádi művét jóval gyen-
gébbnek érzi az előbbi kettőnél, s az írói
stíluszavart a rendező bizonytalansága
csak fokozta -- állapítja meg.

Trybuna Ludu, 1 9 7 9 . III. 5.

Hernádi darabjáról hasonló véleményt
nyilvánít a katowicei kritikus is, bár
sajnálkozik, hogy nincs összehasonlítási
alapja. Ugyanis Szilézia fővárosába csak
ezt az előadást hozták el a magyar
vendégek, így ebből nehéz megítélni a
neves együttest. Bár kétségtelen szín-padi
erényekkel is rendelkezik, koránt-sem
sorolható az európai drámaírás remekei
közé. Az előadás egyébként hatásos és
magas színvonalú, a színészek meg-
érdemelt sikert arattak Katowicében is.

Dziennik Zachodni, 1979. III. 11

Wojciech Natanson beszámolója inkább
csak a darabok ismertetésére szorítkozik.
A legtöbb figyelmet ő is a Pisti-nek
szenteli, az egyetlen groteszk hang-vételű
műnek a háromból. Bár ezzel is csínján
kell bánni - írja --, a fogalom nem
ugyanazt jelenti, mint a lengyel szó-
használatban. A magyar dráma ugyanis
csak a századfordulón kezdte meg pálya-
futását (ezt Ézsiás Erzsébet Teatr-beli
cikkére hivatkozva mondja), s így a szín-
padi groteszk is egészen fiatal műfaj még
Magyarországon. Ezért inkább
szimbolikus önvallomásnak nevezné
Örkény művét.

Csurkát ismét hasonlítják, ezúttal egy
lengyel kortársához, Jacek Janczarskihoz.
aki hasonló „szociológus-szemüveggel''
vizsgálja korunk irritáló, fájdalmas jelen-
ségeit.

A Hernádi--darabnak itt csak rövid
tartalmi ismertetés jut, a cikkíró véle-
ménye nem derül ki. Elismeréssel szó
viszont a magas színvonalú egységes
játékstílusról, amely a Vígszínház mű-
vészeit jellemzi.

Życie Warszawy, 1979. III. 7.

(Összeállította : Balogh Géza,

Ödön von Horváth-
szimpózium

Az érintett ágazatoknak még századunk
végére sem sikerült megegyezniök a
drámaíró státusában. Költővel, pró-
zaíróval bízvást foglalkozhatnak zárt
körben az irodalomtudományok szak-
emberei, ám a drámaíró - ha valóban
drámaíró - nem befejezett művet teremt,
hanem alapanyagot további alkotók: a
színházi emberek számára, és ezért róla
szólván egyenjogúan illetékesek ez
utóbbiak is, rendezőtől színészen át
szcenikusig és zeneszerzőig. Mégis,
sorra-rendre ülnek össze a drámaírók
tanulmányozására is szűk körű irodalmi
tanácskozások, melyek a szöveg holt be-
tűinek elemzésére szorítkoznak, és az
alkotó halhatatlanságának legfőbb pil-
léréről: színpadi utóéletéről úgyszólván
említés sem történik. (Ami egyébként a
tanácskozók lelkiismeretességét is mu-
tatja, hiszen legtöbbjük sajnos szín-házba
legföljebb esetlegesen, nem mint
„szakember", hanem mint „kultúrember"
jár.)

De nem szeretnék igazságtalan lenni:
bármint vélekedjenek is az irodalom-
tudósok szívük mélyén a színházi szak-
ma képviselőiről, újabb időkben ők a
gesztust megteszik: a meghívók szét-
mennek a színházak címére is. Ám a
praxis emberei többnyire tartózkodnak a
megjelenéstől; elfoglaltságuk - melyhez a
tudományos tanácskozások szervesen
nem tartoznak hozzá -- éppúgy távol
tartja őket, mint a „filoszokkal" szembeni,
jogos-jogtalan elfogultság, amellett úgy
érzik, nem kenyerük a mindennapi
tapasztalatok emelkedett, tudományos
általánosítása, amely az esetek egy
részében éppenséggel idegen nyelvek
ismeretét is megkövetelné (ami a hazai
szakmának sajnálatosan szűk
keresztmetszete).

Egyszóval a találkozás többnyire elma-
rad, és a két tábor között csak a kritiku-
sok és a színháztudósok próbálnak hidat
verni. Sajnos az utóbbiak - már ahol
vannak - gyakran a legmegrögzöttebb
filoszokkal versengenek a praxis lené-
zésében, az élettelen absztrahálásokban
vagy a részletkérdések fetisizálásában; az
előbbieket pedig mindkét tábor gya-



nakodva szemléli, lévén ők se nem tudo-
mányos emberek, se nem gyakorló alko-
tók. Pedig hát az igazi mégiscsak az lenne,
ha a nagy drámaíróknak szentelt
kerekasztalok körül egyaránt képviseltet-
nék magukat valamennyien: irodalmárok,
színházi emberek és kritikusok.
Meggyőződésem, hogy színesebb, élet-
telibb, jelenvalóbb lenne tőle az egyetemi
oktatás, a szakirodalom, a kutatás, és
elmélyültebbek, kitekintésükben, asz-
szociációs körükben gazdagabbak a szín-
házi előadások; meggyőződésem, hogy az
ilyen típusú találkozások nem egy
klasszikus képét módosítanák és tennék a
nagy embert eleven kortársunkká. Ám úgy
látszik, ezek megszervezése a leg-
kényesebb diplomáciai problémákkal is
felveszi a versenyt...

Az Esti Hírlap 1979. november 8-i
száma például objektív híranyagban szá-
molt be az aznap rendezett Ödön von
Horváth-szimpóziumról, megemlítve,
hogy „magyar részről, számos más szín-
házi ember mellett A. B. és X. Y. . . is
részt vesz a tanácskozásokon". Nos,
véletlenül általam is ismert alapos okból,
A. B. nem jelent meg, de hasonlóképp
cselekedett X. Y. és a számos más szín-
házi szakember is; némettanszékeink
professzorain kívül a kerekasztal hazai
felén egyes-egyedül Mészöly Dezső, leg-
kiválóbb Ödön von Horváth-fordítónk volt
jelen. Igaz viszont, hogy az osztrák
színházi szakma sem képviseltette ma-gát,
bár az ottani praxis azért szóhoz jutott, egy
színháztudós, egy kritikus és egy író
jóvoltából.

Mindezzel korántsem akarom lebe-
csülni a tanácskozás értékét, sőt, hiszen
éppenséggel az a véleményem, a legel-
vontabbnak tetsző részletkutatás ismerete
is megtermékenyítheti a gyakorlatot - ha
eljut hozzá! Dr. Schmidt-Dengler grazi
egyetemi docens például igen érdekesen
elemezte a Mesél a bécsi erdő és a húszas
évek népszerű bécsi úgynevezett
„Trivialromanjai" összefüggését. Ennek
során ismertetett egy korabeli bestsellert,
amelynek hősnője - egyéb-ként Kun Béla
egy Bécsbe emigrált munkatársának
szeretőjeként - nemcsak a Marianne nevet
viseli, de jelleme és életének fordulatai is
erősen emlékeztet-nek Horváth nőalakjára.
Állítom, hogy egy következő Mesél a bécsi
erdő-előadás rendezője profitálhatna e Jazz
című regény elolvasásából, éppen a két
igen különböző minőségű feldolgozás
motívumazonosságai révén. Jarka profesz-
szor, a montanai egyetem osztrák ven

dégtanára szembeszökő hasonlatosságokat
mutatott ki Ödön von Horváth és egy,
számomra - bevallom - eleddig ismeretlen
orosz származású, Ausztriában letelepült,
majd a hitleri terrornak áldozatul esett
szerző, Jura Soyfer élet-műve és
recepciója között; nem lenne érdektelen
megismerkedni az utóbbival! Hellmuth
Himmel professzor, ugyan-csak Grazból,
a horváthi Volksstück párhuzamos
jelenségeit elemezte a monarchia
utódállamaiban, így Molnár Liliomját és
Frantisek Langer Perifériáját. Debreceni
professzorunk, Némedi Lajos viszont
vitába szállt a hagyományos felfogással,
amely Horváth kapcsán elsősorban a
Volksstück előzményeit kutatja; szerinte a
Horváthhoz vezető vonal a polgári
tragédia műfajában keresendő, Lessingtől
és Schillertől Lenzen és Wagneren át
Büchnerig. (Több magyar felszólalóhoz
hasonlóan ő is fel-hívta a figyelmet a
„Volksstück"-meghatározás
lefordíthatatlanságára, a „nép-színmű",
„népdráma" kifejezés használata ugyanis
nemcsak pontatlan, de megtévesztő is.)

A színházi gyakorlat kérdéseivel első-
nek Kurt Kahl újságíró, egy Horváth-
monográfia szerzője foglalkozott. Szerinte
túlságosan idilli az a beállítás, mi-szerint
az 1945 utáni Horváth-reneszánsz
elsősorban Ausztriának köszönhető. Az
első osztrák Horváth-bemutatók kísérleti
színházakban zajlottak, koránt-sem
egyértelmű, tájékozottnak pedig éppen
nem mondható kritikai visszhanggal (az
egyik vezető kritikus például „a magyar
nyelvű eredeti igen gyatra fordításával"

vádolta az adott produkciót!; s a németül
tudók kedvéért hadd iktassam ide az egyik
kritika címét is: „Öd - Öder Ödön von
Horváth"). Hosszú évekbe telt, míg az író
a nagy színházakban is polgárjogot nyert.
Kahl egyéb-ként nem tartja elvetendőnek
ezt a gyakorlatot, és a magyar
színházaknak is azt javasolta, hogy a
látszólagosnál nehezebben emészthető és
befogadható szerzőt először kis
színházakban próbálják át-töréshez
segíteni. Egy rendkívül dinamikus fiatal
színháztudós, dr. Ulf Birbauer néhány
újabb avantgarde jellegű Horváth-előadást
elemzett, igen szemléletesen és
rokonszenvesen; ilyenkor mindig frissen
fájlalom a magyarországi
színháztudományi katedrák hiányát.
Másfelől az ilyen felszólalások csak
növelik a hiányérzetet a színházi alkotók
távolmaradása fölött, hiszen a kritikus, az
elméleti ember, bármily ráhan

golt is, mégiscsak kívülről nézi és lát-tatja
az egyes színházi koncepciókat.

Érdekes szempontot vetett fel a Bécs-
ben élő Kőváry György, aki ezúttal is hű
maradt rokonszenves kettős kötöttségéhez.
Szerinte Horváth, akinek anya-nyelve
magyar volt, nem ír tökéletes
németséggel, és stílusában nem egy hun-
garizmus mutatható ki. („Elromlott a
telefon" - írja például, holott ezt a kifeje-
zést a német nyelv nem ismeri.) Ez a
filológiai pikantéria persze aligha vigasz-
talhat meg bennünket azért, hogy Horváth
életműve mégsem a magyar drá-
mairodalmat gazdagítja.

Élénk vita bontakozott ki arról, hogy
Ödön von Horváth végül is típusában
magyar vagy osztrák szerző-e. Itt is, mint
más kérdésekben is, tudósaink osztrák
kollégáikkal tökéletesen egyen-értékű
tájékozottságról és határozott álláspontról
tettek bizonyságot. Berczik Árpád szegedi
professzor tipikus osztrák írónak ítélte
Horváthot, és ezt érdekes módon épp a
Mikszáth Kálmán művéből adaptált
Férfiakat Szelistyének! példáján vezette le:
Horváth ebben a vígjátékban megkerül
minden specifikus, konkrét magyar
problémafelvetést, a történet olyannyira
független helytől és időtől, hogy éppígy
lejátszódhatnék Harun Al-Rasid, Nagy
Péter vagy XIV. Lajos udvarában.
Elsősorban osztrák írónak minősítette
Horváthot Mádl Antal professzor
(Budapest) is, bár hangsúlyozta e státus
specifikus jellegét: Horváth is az identitás-
zavarral küzdő szerzők közé tartozik, aki
„több országban nincs ott-hon"; nem
véletlenül mitizálódik írásaiban a
pályaudvarok, a szállodák motívuma.
Másfelől Mádl Antal érdekes példákkal
támasztotta alá Horváth igen erős magyar
kötődéseit. (Dósa-töredékének öreg vakja
például egyértelmű leszármazottja a Bánk
Tiborcának. Két-gyökerűségére pedig még
ironikusan rá is játszott, mint például egy
Hatvany Lajoshoz intézett levelében:
„Báró úr őméltósága, was sagen Sie dazu
?")

Ezt a vitát új meghatározással gazda-
gította Paul Kruntorad író. Szerinte
Horváth se nem osztrák, se nem magyar,
hanem elsősorban jellegzetesen közép-
európai szerző. A polgárság, melyet
ábrázol, tipikusan az a gyökértelen, a
politikai hatalomból századokon át
kirekesztett, fogyatékos öntudatú közép-
európai burzsoázia, amelynek egyes
rétegei folyamatosan hullanak alá a kis-
polgárságba. Ezért olyan népszerű Hor-
váth éppen ma, a polgárság világszerte



fellépő öntudatválságának idején, nép-
szerűbb Brechtnél is, lévén hogy Brecht
parabolákban fogalmazza meg azt, ami-ről
Horváth rendkívül konkrétan szól.

Végül szó esett Horváth fordítható-
ságának kérdéseiről. Mivel e témához az
osztrák szakemberek nehezen szól-hatnak
hozzá (legföljebb őszinte érdeklődésük
volt jóleső), irodalomtudósaink viszont,
érthető elfogultsággal, elsősorban a
szöveghűséget feszegetik, Mészöly Dezső
pedig, ugyancsak érthető
szemérmességből, nem óhajtotta saját
gyakorlatát igazolni vagy épp dicsérni -
színházi szakembereimk távol-léte itt
különösen fájdalmas volt. A fordíthatóság
ugyanis már eleve sem fog-ható fel
kizárólag nyelvi problémaként; a
legzseniálisabb (és -kongeniálisabb) for-
dítás sem érvényesülhet a színpadon, ha a
színház és a közönség nincs felkészülve
tolmácsolására, illetve befogadására. Az
egyik osztrák résztvevő megkérdezte:
vannak-e a magyar drámairodalomban és
színházi gyakorlatban Horváthtal össze-
vethető jelenségek ? Nem kapott rá vá-
laszt. Ha a kerekasztal nem őrzi szigorúan
a protokoll-jelleget (a hallgatóság soraiból
senkit nem kértek hozzászólás-ra),
szívesen szóltam volna itt Szép Ernőről
vagy Füst Milánról csakúgy, mint arról,
hogy kezdeményezésük miért maradt
visszhang nélkül, ami, többek között, a
Horváth-recepció egész későbbi hazai
sorsát is befolyásolja. S mindenképp kár
volt az alkalmat kihasználatlanul hagyva
nem szólni mégiscsak meg-valósult eddigi
Horváth-előadásainkról, mindenekelőtt
Ascher Tamás kaposvári Mesél a bécsi erdő-
rendezéséről. A legszebb persze az lett
volna, ha egy vér-beli magyar Horváth-
előadással kedveskedhetünk
vendégeinknek, akik őszinte
meggyőződéssel osztották meg velünk
Horváth „tulajdonjogát".

Színházi embereinknek mindenesetre
figyelmébe ajánlom Mádl Antal egy ér-
dekes megfigyelését, amely kapcsolódik
Paul Kruntorad Brecht-Horváth antité-
ziséhez. Szerinte Magyarországon bizo-
nyos „Brecht-fáradtság" lépett fel, és így
olyan hézag támad, amelyet a leg-
szerencsésebben a sok szempontból ha-
sonló, sok szempontból viszont előnyösen
különböző Ödön von Horváth tölthetne be.
Újabb színházi fejlődésünk amúgy is
megágyazott egy Horváth-kultusznak, és
így nagyon is elképzelhető, hogy ez a
szerencsétlen sorsú „idegenbe szakadt
hazánkfia" a jövő embere.

KISS ISTVÁN-RÉVY ESZTER

Valódi
vagy álproblémák?

Tavaly - mintegy jelképesen - Győrben
került sor a Színháztechnikai Napok 4.

tanácskozássorozatának megrendezésére.
Az idei program három, világosan tagolt
témakörre oszlott: I. a győri Kisfaludy
Színház tervezőinek, beruházóinak
előadásai a színház tervezési, ki-vitelezési
és általános beruházási tapasztalatairól,
amit az üzemeltetők tapasztalatainak
elemzése és vita követett. 2. A
színházművészet és a műszaki munka
kapcsolata a technikai adottságok és
lehetőségek tükrében. 3. Színháztechnikai
berendezések ismertetése, kiállí-
tásbemutató.

Tekintve, hogy a tanácskozás legfon-
tosabb témakörét a második program-pont
képviselte, ezért összefoglalónk indításául
is ezt választottuk.

Egyoldalú kapcsolatkeresés

Már a két évvel ezelőtti gyulai tanács-
kozáson melynek témája a művelődési
házakban lebonyolódó színjátszás prob-
lémáinak elemzése volt bántóan hatott,
hogy színházaink művészeti vezetői
csaknem kivétel nélkül távol maradtak.
Pedig nyilvánvaló, hogy az új közmű-
velődési törvény feladatainak végre-
hajtása, az ide vonatkozó problémák
súlya, megoldásuk színvonalbeli és a
művészi elképzelést illető kérdései nem
kizárólagosan színházaink műszaki szak-
embereit terhelik.

A győri tanácskozáson még sajátosabb
kép alakult ki. A színházművészet és a
műszaki munka kapcsolatának egyre hal-
mozódó kérdéssorozata bizonyos vib-
rációban tartja színházaink belső életét. E
jelenség fölött szemet hunyni már nem
lehet; a feszültségek feloldozására
irányuló törekvések viszont természet-
szerűleg csak akkor válhatnak akció-
képessé, ha ésszerűen kialakított művészi-
műszaki koncepciót tükröző közös front
állásfoglalását tükrözik. Igaz, Malonyai
Dezső előadásában hatásosan kifejtette és
bizonyította a rendezők-tervezők-
műszakiak munkatársi kapcsolatának
fontosságát; Székely László hitet tett a
képzett, magas szakmai szín-vonalat
képviselő műszaki gárda szük

ségessége mellett -- különös tekintettel
arra, hogy bizonyos szakmákban idestova
pótolhatatlan hiányosságok mutatkoznak.
Ennek ellenére a nyílt és őszinte,
következésképp termékeny vita
kialakulását akadályozta, hogy rendezőink
közül csupán egyetlenegy jelent meg és
tartott előadást tanúságot téve mind
jóindulatáról, mind az alapvető
kérdésekben való járatlanságáról. Ugyan-
akkor Dömös Lajos (a Színházak Köz-
ponti Műtermeinek igazgatója), Gáspár
Károly (a MÜDOSZ munkavédelmi fő-
felügyelője) és Schmidt János (a Fő-városi
Tanács VB. Művelődési Intézmények
Műszaki Irodájának igazgató-helyettes
főmérnöke) olyan vitaindító előadásokat
tartottak, melyek kiválóan alkalmasak
lettek volna a színházak művészeti
vezetőivel közösen kialakítandó
művészeti-technikai továbbfejlesztési
koncepció kialakítására.

Hogy ez nem jöhetett létre, ezért
természetesen az idei Színháztechnikai
Napok rendezői is felelősek, ez azonban
csupán az érem egyik oldala. A Szín-
háztechnikai Fórum ez évi 2. számának
feladatául tűzte ki a szerkesztőbizottság -
hagyományaihoz híven -, hogy a
Színháztechnikai Napok vitaindító gon-
dolatait kifejtő cikkek a Fórum hasábjain
jóval a rendezvénysorozat előtt
eljuthassanak a szakosztály tagjaihoz,
illetve a meghívott előadókhoz, hogy
felszólalásaikat, előadásaikat a vázolt
kérdések köré csoportosíthassák. Csak-
hogy a Színháztechnikai Fórum az
MTESZ adminisztrációs nehézkessége
miatt - nem jelent meg időben. Igy az-tán
ez a jól szerkesztett, színvonalas szakmai
folyóirat - mely már több hasonló külföldi
szakmai lap létrejöttének ihletőjévé vált -
cserbenhagyta a Szín-háztechnikai
Szakosztályt.

Színházművészet - technika -
adottságok, lehetőségek

Az elhangzottak alapján az alábbi alap-
vető kérdéscsoportokat emeljük ki,
amelyek lényegével a tanácskozás részt-
vevőinek többsége egyetértett:

I. Rendező-, díszlet- és jelmeztervező
hallgatók koncepciózus felkészítése a
színházak műszaki berendezéseinek is-
meretére, különös figyelemmel az egyes
technikai megoldások célszerűségére,
gazdaságosságára is.

2. Színházi tárvezetők, szakmai vezetők
képzése, utánpótlása fiatal szakemberek
köréből. A jelenlegi adottságok arra
nyújtanak lehetőséget, hogy:


