embernek ne lenne választása: Barabásnak, amikor azt érzi, hogy a pártnak nem
hősökre, hanem árulókra van szüksége, az
események befolyásolására alkalmatlan
tagadás és a töredelmesen ha-zug vallomás
között kell választania. Végső döntése
nemcsak saját tragédiáját pecsételi meg.
A Forgatókönyvnek ebben az utolsó
szakaszában már halványulnak a cirkuszi
fények: a választás erkölcsi-politikai drámájában Örkény eltekint a felidézett cirkuszvilág konkrét díszleteitől, körülményeitől. Egyértelművé válik az is, hogy a
jellemek csak magatartásformák és világnézetek hordozói. Az epizódok konfliktusai az utolsó nagy számadás fényében, a történelmi vizsgán nyerik el valódi
értelmüket: a beteljesült tragédia félelmet
és tiltakozást ébreszt.
Az Örkény-drámák kirobbanó sikerének titkát nem egyszer a művek többrétűségében vélte megtalálni a kritika.
Hogy a lét drámáinak felszínén bravúrosan
bonyolított
történet,
sziporkázóan
szellemes komédia ahhoz a közönségréteghez is eljut, amely nem képes a művek
gyökeréig hatolni. A Forgatókönyv hatásmechanizmusa nyilvánvalóan más. Itt a
cselekmény felszínén egy kizárólag
publicisztikus előzményekkel rendelkező,
szűken értelmezhető politikai dráma
bontakozik ki, és csak a mű teljes és bonyolult drámai építményének birtokbavétele segít a politikai cselekmény függönye mögött kirajzolódó általános emberi
drámához.
A befogadást nem könnyíti, inkább
nehezíti az egységes tér - a cirkusz képlékenysége, s hogy a cirkuszi világ
realitása akkor is megmarad, amikor a
manézs már bírósággá alakult. Csakhogy a
porond valóságos közegében másként hat
még a gravitáció törvénye is. A
szemfényvesztés, az illúzió, a megtévesztés valójában mind részei a cirkuszi
valóságnak. Erre (pontosabban erre is) épít
Örkény, amikor a történelmi számadás
mozaikjaival zsonglőrködve a lényeghez
közelít. De amikor hősei az igazsággal
próbálnak bűvészkedni, akkor egyszer csak
szilárd talajon áll: nem egyik vagy másik
hőséhez, de a mocsoktalanul őrzött
becsülethez, a humánumhoz és az
erkölcshöz ragaszkodik. Furcsa módon az
azonosulásnak ez az elvont lehetősége
még jobban megnehezíti a színmű befogadását és színpadi megvalósítását, mint
az idő többszörös felbontása, az időbeli
váltások torlódása. Hiszen az utóbbihoz a
színpadi megfogalmazás többféle vizuá-

lis, akusztikus segítséget adhat, szcenikai
eszközökkel is hozzájárulhat a mű sokszor
túlvariált struktúrájának átvilágításához.,
(Példaként talán elég, ha Déry Tibor
Óriáscsecsemőjének
Szikora
János
rendezte pécsi előadására hivatkozom.)
Míg a morális állásfoglalásban a néző csak
a szövegre és saját világszemléletére
támaszkodhat.
Problematikus, hogy a rész és az egész
viszonya a drámában nem egyszer diszharmonikus. Olvasás közben Gaudi lenyűgöző befejezetlen katedrálisa, a Sagrada Familia jelent meg a szemem előtt.
De akad-e építész, aki elvitatja e hagyomány nélkül való, szabálytalan katedrális
áhítatot ébresztő nagyságát? És Örkénynél
- akárcsak Gaudinál -- végül a burjánzó
dekórumnak, a cselekmény fő-vonalához
lazábban kötődő dialógusok-nak is
megvan a törvénye. Hogyne lenne meg a
jellemek rendszerének? Mégis úgy érzem,
a hősökkel való azonosulás és a nézeteik
bírálatára módot adó, tudatosan megtartott
távolság kettősségét a legnagyszerűbb
színészi játék is csak sejtet-heti. A kérdés
inkább az, vajon az eszmék próbatétele, az
érvek párbaja elég tág lehetőséget ad-e
majd
a
pszichológiai
jellemzés
módszeréhez szokott és szoktatott
színészeknek? Valószínű, hogy nem is az
abszurd, inkább a brechti iskola
eredményeire támaszkodva növekszik
meg az esélye annak, hogy Örkény szó-csövei teljes intellektuális készenlétben
nyilatkozzanak meg. Csak a dráma polemikus igazságának követése, tisztázása
révén juthat el az olvasó s a majdani néző
a hősök tragédiájától a nemzeti tragédiáig.
A következő számaink tartalmából:

Szántó Judit:

Feltámasszunk? Ne támasszunk?
Bécsy Tamás:

A Bánk bán instrukcióiról
Koltai Tamás:

Beszélgetés Németh Sándorral
Pályi András:

A Ginoherní Klubban
Balogh Tibor:

Németh László Husz-drámája
a Nemzeti Színházban
Hegedüs Géza:

Szabó Magda színháza
Nánay István:

Egy fiatal rendező Moszkvából

SZÁNTÓ JUDIT

Mai fény, holnapi
csillagok
Gyárfás Miklós két új
egyfelvonásosa alkalmából

Érdemes lenne egyszer valóban alaposan,
sokoldalúan és amennyire lehet, minden
érintett féllel - szerzővel, színházzal,
színházakkal, közönséggel, sőt még a
kritikával - szemben is méltányosan megvizsgálni, miért nem alakult igazán szerencsésen éppen két főfoglalkozású drámaírónk, Hubay Miklós és Gyárfás Miklós
színházi pályája. Tekintélyük, rangjuk
elismert, csak épp ahhoz fogható, amit
színdarabok fogadtatása eseté-ben succés
d'estime-nek,
merész
magyarítással
„tiszteletkörsikernek" szokás nevezni; az
elmúlt két évtized során Hubayt alig
játszották, Gyárfást pedig egyre kevésbé.
Hubay esetében hajlok rá, hogy a
felelősség egy részét színházaink-ra
hárítsam. A konzervatívabb ízlés hegemóniája idején Hubay túl szertelen és
rendhagyó volt számukra, az újító
áramlatok betörése után pedig már nem
találták elég kócosnak, fiatalnak és izgatottnak. Ha a színházak több megértést és
segítőkészséget tanúsítanak iránta az első
korszakban, akkora másodikhoz is
hozzáifjodhatott volna. Így persze tény
marad a tény: drámáinak izgalmas, par
excellence teátrális koncepciója valamilyen ponton többnyire megbicsaklott tulajdonképpen azon a ponton, ahol a
másodlagos, irodalmi-színházi fogantatású
látomásnak találkoznia kellett volna a
valóság megtermékenyítő ismeretével.
Mert Hubay nagy lélegzetű drámáinak néhány bravúros, önmagában kerek egyfelvonásosáról itt most nem szólok alapvető problémája a sterilség; egyfajta
furcsa dramaturgiai szűznemzéssel állunk
szemben, amelynek egyébként a nyugateurópai drámában nagy hagyománya és
nagy becse is van, nálunk azonban jószerivel ismeretlen és inkább elidegenítő
hatású. Nem tagadom, magam sem vagyok
híve ennek a dramaturgiai irány-nak; ám
Hubayban mindig érzékeltem annyi keserű
szenvedélyt,
konok
izzást,
nagy
formátumú
képzelőerőt
és
nem
utolsósorban vérbeli tragikusra valló
életérzést, hogy ha már az eseményeket
vissza nem is fordíthatom, ragaszkodom a
mégiscsak vigasztaló meggyőződéshez: a
színházi gyakorlat valóságán át

Schubert Éva a Gyárfás-egyfelvonásosban

az élet valóságához is utat találhatott
volna, és akkor modern drámaírásunk
egyik nagy életművét hozza létre. Még
mindig reménykedem benne.
Gyárfás Miklós esete másképpen különös. Írói személyiségében kiváló irodalmi erények egyesülnek: egy filozófus,
egy költő, egy esszéista legjava tulajdonságai, bölcsesség, derű, szellem, humor,
irónia, líraiság és - mert bizonyos szinten
túl ez is irodalmi erény - abszolút
humanista tisztesség. Csak épp a drámaíró két alapvető tulajdonsága: a kérlelhetetlenség és az indulat nem elég erős
benne. (Koltai Tamás egy kritikájában
ezt így fogalmazta: túl barátságos író
ehhez az elsőrendűen barátságtalan műfajhoz.) Ő Hubaynál szemmel láthatóan
többet tud a mai valóságról, mert ezek az
ismeretek be is szivárognak drámáinak
részleteibe, de aztán meg is rekednek a
részletek hajszálgyökerei között, és nem
törnek át a dráma magvához, a
konfliktushoz. És itt nem a vígjáték iránti
elfogultságról, a műfaj lebecsüléséről van
szó, Gyárfás ugyanis nem

annyira vígjátékokat, mint inkább idilleket ír. Azt mondja: lám, emberek, milyen
könnyen boldogok lehetnétek, csak egy
kis józan ész, tolerancia, jóság, szerénység kellene az egészhez. Csakhogy ez
nem a vígjáték, hanem az idill aspektusa.
Mert a boldogság ennél sokkal keményebb dió, eléréséhez nem is annyira
kevés, mint inkább irreleváns a felsorolt
erények halmaza, és mivel még ideiglenes
megvalósulása is számtalan, az egyes
embertől nagyrészt független tényező
függvénye, tulajdonképpen nem is drámaírói téma. Ugyanakkor Gyárfás művei
korántsem bulvárvígjátékok, ehhez egyrészt túl nemes irodalmi anyagból szövődtek, másrészt mindig a közélet felé
igyekeznek fordulni; a cselekmény elemei mindig a társadalmi valóság kelléktárából kerülnek ki. A mesterkéltség ott
lép be, amikor ezek az elemek, amelyek
korántsem igénylik parancsolóan a derűs
befejezést, nyájassá csiszolódnak, és ez,
épp az elemek ellenállása miatt, csak
művi, konstruált, életidegen fordulatok
révén érhető el. Így aztán az oeuvre külö-

nös képet mutat: egy elméletileg ki-válóan
felkészült,
megbízható
dramaturgiai
tudással rendelkező író alapvetően nem
drámai szemléletű műveket alkot.
Mindez nem azt jelenti, hogy az ilyenfajta idillt ki akarnám tagadni a színpadra
jogosult műfajok köréből - legföljebb arról
van szó, hogy a sikernek meg kell
küzdenie mind a műfaj immanens, mind
az élet változó, de napjainkban csekélynek éppen nem mondható ellenállásával.
Gyárfás említett irodalmi erényeinek és
őszintén derűs, letisztult, harmonikus
világszemléletének egyaránt köszönhető,
hogy ezt a sikert időnként mégis sikerül
kiharcolnia, például idehaza is, külföldön
is legnépszerűbb műveiben, az Egérútban
vagy a Kényszerleszállásban, ahol sikerült a
konfliktust pontosan olyanra és akkorára
méreteznie, hogy a zavartalan happy end
meggyőző legyen, méghozzá úgy, hogy az
adott
konfliktus
reális
ízei
is
megőrződjenek. És talán még több ilyen
siker kerülhetne a mérlegre, ha - Hubay
esetével ellentétben - nem az egyes színházak, hanem maga a színházi struktúra
rugalmasabb lenne, és Gyárfás laboratóriuma nem az általa luxusműhelynek keresztelt magányos íróasztal, hanem az
eleven színpad lehetett volna. (Befejezésül
erre a kérdésre még visszatérek.)
A helyzet mostoha alakulása miatt
ugyanis mindkét író sajátos útját választotta a menekülésnek. Hubay Miklós mint
magyar állampolgár hasznos és impozáns
missziót teljesít külföldön, ám drámaírói
szempontból ez a misszió az emigrációval
egyenértékű.
Gyárfás
négy
évre
visszavonult „luxusműhelyébe", és csak
nyilatkozatokkal lépett a nyilvánosság elé,
amelyek szelíd és hozzá méltóan fair
sértődöttségről, de legalább ekkora
konzervativizmusról tesznek tanúságot.
Az új drámai és színházi törekvések
címére szóló csipkelődéseivel könnyű és
hálás feladat lenne vitába szállni, de úgy
gondolom, ez fölösleges. Mint ahogy
Hubay Miklós az olasz katedra helyett
bizonyára szívesebben állna magyar
függönyök előtt, úgy Gyárfás is szívesebben írt volna az említett időszakban
lelkesen várt és lelkesen fogadott drámákat, mint csiszoltan ingerült támadásokat a
„túlságosan nagyot ugrók", a rendezői
színház, Peter Brook vagy a groteszk és az
abszurd mint színházellenes tendenciák
ellen, és legföljebb belülről bírálta volna
általában a magyar szín-házat, amely nem
vesz tudomást a magyar valóságról.
A leghatásosabb érv a bírált jelenségek

ellen persze mégiscsak az lett volna, ha e
több éves csend után jelentős művekkel áll
elő, melyek ha fordulatot talán nem is
hoznak pályáján, de legalább saját legjobb
színvonalát reprezentálnák, és legalábbis
megkavarnák a színházak által elhanyagolt
magyar valóságot. Sajnos azonban az
történt, hogy a hallgatást megszakító kétkét egyfelvonásos, az 1978-ban bemutatott
Utójáték Euripi-dészhez - Vadászat az
erdészházban és a mostani ikerbemutató, a
Játék a csillagokkal egyaránt a szerző

gyengébb darabjai közé sorolhatók,
amelyek ráadásul nem a magyar
valóságban, nem is más valóságokban,
hanem inkább mesterségesen teremtett
légüres terekben ját-szódnak. Olyannyira,
hogy tulajdonképppen inkább csak az
alkalmat ragadtam meg, hogy a legutóbbi
bemutató kapcsán Gyárfás Miklósról
általában is szóljak; valójában az
eszmefuttatás nem lehet demonstratív
erejű. Drámaírói szemléletének korlátai
ugyanis épp akkor tűnhetnének elő a
legtanulságosabban,
ha
legjelesebb
képességeinek
teljes
értékű
kibontakozásában akadályoznák. Ehhez
azonban az kellene, hogy e képességek az
adott esetben nyilvánvalóak legye-nek.
A Játék a csillagokkal minden tekintet-ben

alatta marad szerzője legjobb színvonalának. Mindenekelőtt ismerői számára
indokolásra sem szorul az a meg-állapítás,
hogy a két játéknak egymáshoz vajmi
kevés köze van. Hasonló volt a helyzet
egyébként
annál
a
három
egyfelvonásosnál,
amelyet
Veszprémben
Történetek a kastélyban gyűjtőcímen mutattak be; köztük csak a színhely - merőben esetlegesnek tűnő - azonossága teremtett rokonságot. Szerencsésebb volt az
Utójáték Euripidészhez és a Vadászat az
erdészházban esete; itt sem az író, sem a
színház nem leplezték, hogy az egy estén
játszott két egyfelvonásos csak alkalmilag
kapcsolódott össze. A Vidám Szín-pad
mostani bemutatóján viszont vissza-tér a
közös, átfogó cím (olyannyira, hogy az
egyes részek számára az író nem is
gondoskodott külön címről), és azonos
neveket viselnek a főszereplők. Ez azonban
teljesen önkényes döntés, mert az antik
Görögországban játszódó első rész fiatal
szerelmespárja semmivel sem hasonlít
jobban az - egyébként hasonlóan önkényes,
mert minden specifikus vonást nélkülöző mai görög miliőben be-mutatott éltesebb
párra, mint férfi és nő férfira és nőre. Nincs
gondolati rokonság

a két mese között sem. Igaz, mindkettőben felmerül egy szituáció, amelyben a nő
kést emel férjére, de ez a közös mozzanat
adott esetben nem jelentősebb, mint az,
hogy mindkettőben, mondjuk, belépnek az
ajtón vagy végigdőlnek az ágyon. Ami
pedig a címet :is sugalló csillagmotívumot
illeti: az első Hüpermnésztra és Lürkeosz
csillaggá válását megnyugtatóan garantálja
a mítosz. Ám kortársunk, az éltes
Lürkeosz
csak
annyi
jogcímmel
igényelheti a csillag-státust, mint az
emberiség történelme során ártatlanul
meggyilkolt tömegek bármely tagja.
Egyiküktől se vitatnám el ezt a jogcímet;
de akkor mennyiben specifikus a varga
Lürkeosz esete, miért éppen ő folytatja
mitológiai elődjének hagyományát ?
Ami az első játékot illeti, Gyárfás nem
aknázza ki igazán gyümölcsözően az antik
asszociációkat. Láthatóan kedveli ezt a
motívumvilágot; már a Dinasztiában
felvillant Admétosz és Alkésztisz mítosza,
egyébként kombinálva azzal az újgörög
miliővel, amelyet most a második játék
exponál; és az ókori Görögországban
játszódik az Utójáték Euripidészhez is. E
korábbi darabokban azonban, a modern
színház divatjának meg-felelően, a régi
motívumok
erőteljesen
adaptált
felhasználásáról volt szó, míg a Játék a
csillagokkal első része a lényeget tekintve
változtatás nélkül adja elő a Danaidák
mítoszát, jottányit sem módosítva azon a
mondanivalón, amelyet az eredeti történet
is nyilvánvalóan sugall: hogy tudniillik a
szerelem győzedelmeskedik az erőszakon
és a barbár vérengzésen. Amit Gyárfás
hozzáad az eredetihez, az csupán a
kellemes, csiszolt dramatizálás, a finom,
ápolt,
helyenként
anakronisztikusan
mulatságos, helyen-ként költőien szép
dialógus. Ez nem kevés - de mégsem
elegendő, hiszen az igazi dramatizálás
vagy átköltés egyben adaptál is, vagyis új
nézőponttal, új rendező elvvel gazdagítja a
hagyományos nyersanyagot. Ily módon
csak
etűdöt
kapunk,
mintaszerű
dramaturgiai leckét egy epikus anyag
dramatizálásáról. Feszültsége, sodrása,
drámaisága kétségtelen - nem kevesebb,
de nem is lényegesen több, mint az eredeti
mítosznak.
Iskolagyakorlat a második játék is.
Gyárfás megmutatja, hogy képes a paraszti farce, a század eleji bulvár és a
bűnügyi játék kész elemeiből humoros
zsánerképet összeszerelni. (Ugyanez a
kísérlet egy másik budapesti színházban is
látható egyébként; a francia Pierre-Aris

tide Bréal végezte el, Tíz kiló arany
címmel.) A kikapós menyecske és az öreg
férj ősi története támad fel, kortalanul és
helyhez nem kötötten (mint már monddottam, a földrajzi és a személynevek teljesen esetlegesek), a szekrényben (azaz a
padlódeszka alatt) rejtőző holttest minden
ősi humorlehetőségének kihasználásával.
Az írói gondolat, álláspont és mondanivaló azonban nem nyilatkozik meg.
Színészek, rendezők előzetes nyilatkozatait nem ildomos a fejükre olvasni, de
az írókat mégiscsak köti a maguk adta
írott szó. Idéznem kell tehát Gyár- fás
meghatározását, amelyet a Pesti Műsornak adott öninterjújában fogalmazott
meg: „- Mai történet? - Holnapi. - Ez
hogyan értendő? - Úgy, hogy a Játék a
csillagokkal mítoszvilágában és mai környezetében érzékelhető gúny nincs időhöz
kötve." Még ha a fogalmazás szándékos
iróniával színezi is át az ars poeticát, ezt
beszámítva sem tudok hinni a holnapi
történetekben. Minden idők történeteinek
holnapi érvényét mai igazságuk teremti
meg. A sci-fi nem a dráma műfaja, a
dráma nem játszhat büntetlenül a
csillagokkal, kivált nem a holnapiakkal.
Gyárfás Miklós mint rendező valóban
nem mutatkozott a rendezői színház hívének: a szöveghez simuló, de annak
dimenzióit ki nem tágító, korrekt és hagyományos előadást hozott létre. Mindenesetre a játékot visszafogta minden
szertelenségtől, és ez a Vidám Színpad
társulatának esetében feltétlenül pozitívumnak bizonyult, mert a színészek,
legalábbis a bemutatón, minden harsányságtól, ripacskodástól, olcsó hatásvadászattól mentes, diszkrét és kulturált
játékot nyújtottak. Senki sem játszik rá
saját személyiségére, fegyelmezetten őrzik
a szerep integritását, és ez nyilvánvalóan a
rendező érdeme. Az egész estből azonban
színpadi értelemben is hiányzik a
meglepetés, a valamilyen értelemben
megkülönböztető és emlékezetes. Egy
kivétellel. A főiskola, úgy látszik,
szerencsés
korszakát
éli:
újabban
évjáratonként bocsát ki egy vagy több
kivételes képességű férfiszínészt. Balkay
Géza, Gáspár Sándor, Eperjes Károly után
itt az újabb izgalmas ígéret. Palkó László
elragadóan friss, egyszerre spontánnak és
átgondoltnak
ható,
vonzó
és
karakterisztikus alakítást nyújt. Színre
lépésétől kezdve a játéknak tétje lesz, van
kiért s van miért izgulni; megjelenésével a
modern színház légáramlata nyomul be a
szolid sémák közé.

Gyárfás Miklós: Játék a csillagokkal (Kis Színpad) (MTI-fotók)

Végezetül néhány szót általánosabb
színházi kérdésekről, melyek azonban
szorosan összefüggnek épp Gyárfás
Miklós műveinek - divatos szóhoz folyamodva - recepciójával. Ha a szocialista
országokban játszott magyar darabok
listáját nézzük, meglepő többségben szerepelnek rajta azok a könnyed, szórakoztató játékok, amelyeknek éppen idehaza
nincs ma ázsiójuk. Másfelől, ha a közönséget - nemcsak a néhány tízezer habitüét,
hanem a színházba nem járó száz-ezreket,
a potenciális nézőket is - vallatóra
fognánk, kitűnnék, hogy ők is sokkal
nagyobb arányban igénylik az ilyen típusú
műveket, mint azt színházi műsoraink
tükrözik. Szép dolog a közönség ízlésének
fejlesztése - de mai formájában kissé a
megtérteknek
való
prédikálásra
emlékeztet. És bár erről semmiféle
statisztika nem szól, alighanem rend-kívül
csekély azoknak a száma, akiket a jelen
műsorrend hódít meg újonnan a színház
számára (kivált, ha a színházba belenövő
fiatal nemzedékeket nem vesz-szűk
tekintetbe - de hát az idősebbektől sem
vonja meg az alkotmány a színházba járás
jogát, pontosabban örömét). Az a
nézetem, hogy a könnyű szórakoztatást
nem kellene áthárítani a mozira és a tévére, mert a színház specifikumai minden
színházi műfajon belül hatóképesek, és
még mindig könnyebb átlagos ízlésű színházi nézőből kifinomultabb, változatosabb
ízlésű, igényesebb színházi nézőt

nevelni, mint az átlagos ízlésű tévénézőből.
Mármost azonban nyilvánvaló, hogy
meglevő színházaink műsorát ilyen irányban kitágítani nagyon nehéz; saját, friss
keletű hagyományaik, művészi állományuk, talán még törzsközönségük egy
része is tiltakoznék az ilyen „felhígítás"
ellen. A mai pesti és vidéki színházak egy
jelentős részében lassan elképzelhetetlenné válik egy Tabi- vagy Gyárfásdarab előadása, mint ahogy kihullik a
magas igények rostáján Neil Simon, Alan
Ayckbourn, Barillet és Grédy, sőt,
hovatovább már Salacrou, Anouilh,
Coward, Rattigan vagy Molnár Ferenc is.
Tévénézők milliói könnyezhetik meg
Vivian Leigh-t Emma Hamilton szerepében; de, mondjuk, Ruttkai Éva soha
nem játszhatja el ugyanezt a szerepet
Terence Rattigan színvonalas történelmi
bulvárjátékában. Mozi- és tévénézők
újabb millióit bűvölheti el Glenda Jackson
az Egy kis előkelőség című hab-könnyű
mozidarabban; de Váradi Hédi-nek,
Csomós Marinak, Szakács Eszternek
színpadon nincs módja hasonló hódításra,
mint ahogy Tordy Géza vagy a hangjával
egyenrangút nyújtó Lukács Sándor sem
kelhet versenyre (pedig kelhetne) Ian
Holm szenzációs Napóleonjával. És ne
higgyük, hogy az említett nagy külföldi
művészek csak a tévén vagy a filmen
hajlandók így „lejáratni" magukat. A
Comédie-Française csakúgy, mint az
angol Nemzeti Színház vagy a

Royal Shakespeare Company előzékenyen
ad vezető tagjainak rövidebb-hosszabb
szabadságot, hogy a bulváron vagy a West
Enden is felléphessenek, valószínűleg nem
csupán a sztárok anyagi igényei-nek
kielégítése céljából. Nyilván azért is, mert
ezek a könnyű fajsúlyú darabok ki-váló
skálázási lehetőséget adnak, növelik a
színészek technikai biztonságát, eszközeik
változatosságát és hatásfokát, aminek a
későbbiekben az anyaszínház is hasznát
látja. Persze erre ott van mód, ahol csak az
épületek állandóak, de nem a társulatok.
Nálunk
ez
a
„nyitás"
állandó
bulvárszínházi együttesek létrehozását
jelentené, márpedig az ilyen együttesekhez való hosszú távú csatlakozást
rangos művészeink nem vállalnák, és igazuk is lenne - mint ahogy eszem ágában
sincs a fentiekkel kialakuló izgalmas és
igényes színházi profiljaink ellen tiltakozni. A megoldást nálunk csak az hozhatná, ha folytatnánk a struktúra rugalmasabbá tételét, és mozgalom indulna
„minél több Játékszín" címen, annál is
inkább, mivel a jelenleg meglevő és máris
nagy
eredményt
jelentő
egyetlen
Játékszínünk legalább olyan mértékben
nyit az ugyancsak kielégítetlen avantgarde
igények irányába (Emigránsak, A hős),
mint a könnyebb, hagyományosabb
műfajok felé (az Egerek és emberektől A
siketfajd fészkéig).

Igenis elképzelhetőnek tartanék egy-két,
jellegében, de akár helyében is „körúti"
színházépületet, amelyben a többi színház
java erőiből verbuvált alkalmi társulatok
könnyű,
szórakoztató
darabokat
játszanának a honi piacról csakúgy, mint a
szocialista és a nyugati külföldi kínálatból.
Akkor egyszerre megnőne a becsülete
ennek a műfajnak is, amelyet most
szemlesütve csempész be időnként egyegy fővárosi színház, és permanensen
rossz hírbe hoznak a Vidám Színpad
alkalmi vállalkozásai. Rossz lelkiismerete
csak a közönségnek nincs, amelyik
szívesen tódul az ilyen bemutatókhoz. A
Vidám Színpad együttesének jó néhány
tagja is többre lett volna képes, ha
nincsenek bezárva a mű-faj karanténjába,
valahol a szakma pere-mén, és ha nem
sodródtak
volna
óhatatlanul
a
monopolhelyzetükkel való vissza-élés
felé.
Sőt, még messzebbre kanyarodva, azt is
meg merem kockáztatni, hogy a gyermekszínház ügye is másként állna, ha azt
is „játékszínesítenék" (az igényt bizonyítja, hogy egyetlen Játékszínünk ilyen
irányban is tett kísérleteket), vagyis

mód nyílnék rá, hogy a legjobbakból
toborzott alkalmi társulatok különböző
helyeken rendszeresen játszanának gyermek- és ifjúsági darabokat. Így egyfelől a
fiatal nézők is kínálatot kapnának, színházi
élményviláguk nem válnék egy-oldalúvá
és muszízűvé, másfelől megszűnne a
Gyermekszínház monopolhelyzete, amely
az ott dolgozó művészek számára
korántsem fenékig tejfel.
Messzire rugaszkodtam az eredeti témától, de Gyárfás Miklós, illetve az általa
képviselt drámaírói irányzat sajátos helyzete parancsoló erővel kényszeríti ki az
ilyen, átfogóbb eszmetársításokat. Meggyőződésem ugyanis, hogy drámaírásunk
népszerű, szórakoztató vonulata sokkal
termékenyebb és korszerűbb lehetne, sőt
esetleg sokkal több érintkezési pontot
alakíthatna ki más típusú, keményebb és
izgalmasabb vonulatokkal, ha nem
szégyellnénk létjogosultságát és a rá v a l ó
igényt. Az angol Nemzeti Színház például
Shakespeare, Ibsen, Miller, O'Neill mellett
nagy sikerrel játszik Priestleyt, sőt,
Shaffert, még sőtebb, Alan Ayckbournt is,
az utóbbit az igazgató, Peter Hall rendezésében. Eszük ágában sincs pironkodni
ezért, de másfelől persze Shaffernek és
Ayckbournnck sokkal több tematikai,
formai és gondolati köze van a modern
angol dráma reprezentatív vonulataihoz,
mint nálunk az átlag szórakoztató vígjátéknak, mondjuk, Örkény vagy Csurka
műveihez. West End-bohózatokat az angol
Nemzeti Színház sem játszik; viszont a
szórakoztató
műfajok
színvonalemelkedése, a „nagy drámaírással" való
kölcsönhatás soha ki nem alakulhatott
volna, h a a z előbbiek nem látnak maguk
előtt perspektívákat, és tudatosan szított
kisebbségi érzésekkel küzdenek. Meg
kellene próbálni nálunk is kiküszöbölni
ezeket a gátlásokat, ami a jelen körülmények között alighanem csak úgy érhető
el, ha a szórakoztató művek változatos
kínálata állandóvá és ugyanakkor a
hozzájuk kapcsolódó személyi-művészi
lekötöttség ideiglenessé, alkalmivá válnék.
Gyárfás Miklós: Játék a csillagokkal (Vidám
Színpad)
Színpadra állította: Gyárfás Miklós. Játékmester: Radványi Sándor. Díszletkép: Kaján
Tibor. Jelmez: Vogel Eric.
S zereplők: Csákányi László, Viola Mihály,

Gálcsiki János, Dévényi Cecília, Erdélyi
Mária, Kánya Teréz, Joó Piri, Bus Kati,
Palkó László f. h., Schubert É v a , Csorba
István, Komlós András.

Később sorra születtek Fejes Endre újabb
darabjai, a Mocorgó, a Vonó Ignác, a
Az egyidejűség problémái Cserepes Margit házassága. A regény megjelenése óta azonban majdnem két évtized
telt el. Meghatározó tényező az eltelt idő,
A Rozsdatemető
hiszen épp ezalatt derült ki, hogy távlatot
a József Attila Színházban
nyert-e Hábetlerék története, vagy minden
további nélkül ma is aktuális-e. E történet
kapcsán a z egyidejűség szerepe döntő, ez
Az 1963-as Thália színházbeli bemutatót önmagában is hitelesítheti az előadást, az
követő két évben szinte az egész or- aktualitás percnyi pontossága bírhat olyan
erővel, amely a nem
szágban bemutatták a Rozsdatemetőt.
GYÖRGY PÉTER

Fejes Endre: Rozsdatemető (József Attila Színház). A Hábetler házaspár: Horváth Sándor
és Szemes Mari

