
tek. Ami egyedülállóvá teszi produkció-
ját, az a színészi-énekesi alakítás súlya.
Nyesztyerenko Szuszanyinja nem egy
orosz paraszt, hanem az orosz paraszt, az
orosz lélek eleven megtestesítője.

A többi szereplőre - ha nem is a zse-
nialitás mértékével mérve, mint Nyesz-
tyerenko esetében - szintén jellemző a
színészi-énekesi teljesítmény magas fokú
egysége. Elsőként Bela Rudenko átfűtött,
élettel teli lírai szopránját emeljük ki. Az
első előadáson némi indiszpozícióval
küszködött, de a következő két
alkalommal remekelt. Meglepetést és
őszinte elismerést keltett Tamara Szi-
nyavszkaja Ványa-alakítása. Vlagyimir
Scserbakov művészete magában foglalja
azokat az erényeket, amelyeket a lírai
árnyalatú orosz hőstenorok legjobbjaitól
elvárhatunk.

A szólóénekesek produkciói mellé kell
sorolnunk a kórus teljesítményét is. Si-
keres volt a Lubomir Mátl vezette Szlo-
vák Filharmónia Énekkarának szerepel-
tetése. Nem csupán énekesi teljesítmé-
nyük alapján, noha a tökéletes intonáció,
az abszolút precíz ritmikai érzék, a
karakteres-plasztikus szövegmondás ön-
magában is élményként hatott. De külö-
nösen megragadó volt a kórus „alakítása".
Már a rendezésről szólva elismeréssel
adóztunk a csoportmozgatás erényei-nek,
mégsem árt itt újra utalni a zenedrámai
hatásban fontos szerepet játszó tömeg
énekes-színészi teljesítményére.

A Barkóczy Sándor koreográfiájára
készített balettbetét színvonalát eleve

meghatározta a két kiváló szovjet táncos,
Marina Leonova és Andrej Kondratov
fellépte. (Bár meg kell jegyeznünk: talán
balett-táncosainkra jellemző legkevésbé,
hogy a nyári fellépéseket afféle „szakma-
közi" töltelékmunkának tekintenék.)

Mindent összevetve, rendkívül tanul-
ságos volt ez az előadás. Régi hagyomá-
nyai vannak nálunk a szabadtéri opera-
játszásnak. Ennek ellenére mintha még
mindig nem jöttünk volna rá az egységes,
átütő hatású előadások létrehozásának
receptjére. Nem lehetne nyári előadá-
sainkra tervszerűen szovjet vendégrende-
zőket is hívni? Azzal a megjegyzéssel ki-
egészítve, hogy a jelenleginél több próba-
időt kellene a rendelkezésükre bocsátani,
hiszen nálunk nem számíthatnak olyan
színészi rutinnal is felvértezett énekes-
gárdára, mint odahaza. Mindenesetre egy
ilyesfajta rendszeres együttműködés
nagyot lendítene operajátszásunkon.
Őszintén reméljük, hogy nyitott kapukat
döngetünk: a szegedi előadás tanul-
ságaiból nyilván a közvetlenül érdekeltek
is levonták e következtetést.

Ivan Szuszanyin (Szegedi Szabadtéri Játékok)
Zenéjét szerezte: Mihail Glinka. Gorodeckij
szövegét átdolgozta: Pazovszkij és Baratov.
Rendezte: Vagyim Milkov. Díszlet és jelmez:
Viktor Volszkij. Koreográfus: Barkóczy
Sándor. Karigazgató: Lubomir Mátl. Vezé-
nyel: Mark Ermler.

Szereplők: Jevgenyij Nyesztyerenko, Bela
Rudenko, Tamara Szinyavszkaja, Vlagyimir
Scserbakov, Lev Vernyigora, Vladiszlav
Posenyszkij, Konsztantyin Baskov, Marina
Leonova, Andrej Kondratov, Hegedűs
Zsuzsa, Erdélyi Sándor.

PÁLYI ANDRÁS

Sardou rehabilitálása?

Néhány megjegyzés
Nagy Péter új kötetéhez

„Idestova fél évszázada a színház és a
színművészet permanens válságban van.
Illetve virágzásban és válságban egyszer-
re" - írja Nagy Péter Zsöllyére ítélve című új
kötetének bevezetőjében, s magam
részéről mindjárt hozzáfűzném: idestova
fél évszázada, sőt talán több is mint fél
évszázada makacs félreértés-mechanizmus
működik a színjátszás megújítását, a
korszerű színpadi nyelvet kereső törek-
vések és elméletek körül, azt is mondhat-
nám, harcias félreértés-mechanizmus, ami
hol az újítókat ragadtatja szélsőséges
kiáltványok megfogalmazására, hol a
tradicionalistákat (Nagy Péter maga
minősíti ezzel a jelzővel színházi eszmé-
nyét) hajtja a maga nemében már-már
bámulatba ejtő csökönyösségbe, amivel
egyszerűen az új kifejezési eszközöket
keresők tevékenységéből és szavaiból
véletlenül se akarják a lényeget meghal-
lani. A legelképesztőbb e jelenségben az
egymás mellett beszélés és az egymás
mellett létezés immár több évtizedes per-
manenciája, ami természetesen nemcsak a
hazai színházi életet jellemzi, hanem
jószerivel az egész világszínházat (vagy
legyünk szerényebbek : a hagyományosan
európai kultúrkörnek nevezett országok
színházi világát). Mindezt kicsit a magam
mentségére tartom szükségesnek itt
megjegyezni, hisz az alábbiakban óha-
tatlanul ismétlésekbe kell bocsátkoznom,
lehetséges, hogy amit itt megfogalmazok,
azt más szavakkal részben magam is,
mások is korábban elmondták már. Mint
ahogy Nagy Péter is ezt teszi. S ha ő
vállalkozott rá, hogy e kötetet az olvasó
kezébe adja, olvasóját is mintegy kény-
szeríti rá, hogy újfent végiggondolja s
alkalomadtán nyilvánosan is elmondja
ellenérzéseit.

Annál is inkább, mert igaz ugyan, hogy
ez a Gondolat Kiadó gondozásában
megjelent könyv a szerző 1966 és 1978
között írt színikritikáit tartalmazza,
melyek eredetileg az Élet és Irodalomban,
illetve a Kritikában láttak napvilágot,
mégsem „csak" gyűjteményes kötet, amit
kezünkben tartunk, hanem személyes
vitairat is, s elsősorban az imént már
idézett bevezető teszi azzá, mely arra

Tamara Szinyavszkaja és Jevgenyij Nyesztyerenko a szegedi Ivan Szuszanyinban (MTI fotó - Ilovszky
Béla felv.)



fórum
van hivatva, hogy benne a kritikus el-
mondja azt a közel egy esztendős - 1978
tavaszától 1979 tavaszáig tartó - kaland-
ját, melynek során a Nemzeti Színház
igazgatójaként megpróbált „színházat
csinálni". Tény, hogy minden színikritikus,
aki éveken, évtizedeken át rendszeresen
űzi ezt a mesterséget, „virtuális
színigazgató", akár bevallja magának, akár
nem. Ebből fakadóan, ha alkalma nyílik rá
s ha a kellő bátorság is megvan benne a
vállalkozáshoz, mondhatnók,
mesterségbeli „joga", hogy kipróbálja a
valóságban is a színigazgatást. Az is
természetes, hogy ha a vállalkozás végül
nem jelent számára többet, mint „egy
illúzió és egy nosztalgia elvesztését", akkor
korábban kelt színikritikáinak gyűj-
teményes kiadásához kommentárként
elmondja e vállalkozás történetét. Az meg
egyenesen becsülendő erény, ha ezt
tényleg „az ügy érzelmi vonatkozásaitól,
indulati részétől függetlenül" teszi. Az is
nyilvánvalónak tetszik, ha egyszer egy-
kori társulati székfoglaló beszéde „mél-
tatlan formában került az ország
közvéleménye elé", mint írja, akkor most
teljes terjedelmében e beszédet közzéteszi,
csakúgy, mint a Nemzeti Színház feladatát
és jövendő műsorpolitikáját felvázoló
tervezetét, amelyet a színház szűkebb
vezetősége elé bocsátott, s amelyet „ifjú
munkatársai" vitaalapnak se fogadtak el.
Az azonban enyhén szólva is kétes színt
kölcsönöz objektivitásának, hogy miután
saját dokumentumait több oldalon át idézi,
továbbá sejteni engedi, hogy közte és ,,.ifjú
munkatársai" közt heteken-hónapokon át
húzódó, végül is szakmai-koncepcionális
viták bontakoztak ki, e „fiatalemberek"
ellenérveire csupán egy-két sommás
mondatban utal, már pusztán terjedelmi
okokból is feltételezhetően méltatlan
formában. Nem is beszélve arról, hogy
Székely Gábor főrendező és Zsámbéki
Gábor vezető rendező (gondolom, nem
nehéz kitalálni, hogy róluk van szó, noha
név szerint egyikőjük sincs említve), akik
Nagy Péterrel együtt vették át 1978
tavaszán a Nemzeti Szín-ház művészeti
vezetését, nem is annyira „ifjak" már
(közel a negyvenhez), hogy ezt lépten-
nyomon hangsúlyozni kelljen róluk, s hogy
mindkettejük mögött ekkor már több
esztendős gyakorló szín-igazgatói múlt
állott, Szolnokon, illetve Kaposvárott.

Tagadhatatlan, hogy a Nemzeti Szín-ház
ügye mai napig színházi életünk
úgynevezett neuralgikus pontja; magam
részéről most elsősorban mégsem e kér-

déshez szeretnék hozzászólni. Nem csu-
pán azért, mert ha Nagy Péter megtalálta
magának a nyilvános fórumot, ugyanúgy
találhat, illetve talált is fórumot magának
Székely és Zsámbéki. Nem is azért, mert
ez a bizonyos nemzeti színházi ügy érzé-
sem szerint máris agyon van beszélve, bár
kissé egyoldalúan; amin azt értem, hogy
míg Székely és Zsámbéki az elmúlt két
esztendő alatt elvitathatatlanul jelen-tős
mértékben emelték a Nemzeti Szín-ház
előadásainak művészi színvonalát, addig
némelyek minden adódó vagy
mesterségesen kreált alkalmat megra-
gadnak, hogy érdemeiket kisebbítsék,
Lebecsüljék, kérdésessé tegyék. Ez utób-
biakhoz csatlakozik most Nagy Péter is a
Zsöllyére ítélve bevezetőjében. De hát miért
teszi? Ha feltételezünk is - meg-vallott
szándéka ellenére - bizonyos személyes
elfogultságot, semmiképp sem ez a
lényeg, hanem a szemléleti különbség. S e
szemléleti vita, mely végül is a mai
magyar színjátszás - és nemcsak a Nem-
zeti Színház - hogyanját, jelenét és jövőjét
érinti, megér néhány szót. Ha valami-ről,
hát erről tényleg érdemes véleményt
cserélni.

Épp e szemléleti vita kedvéért érdemes
idézni Nagy Péter néhány mondatát,
melyekben a Nemzeti Színház művészeti
vezetését illető, 1978 tavaszán megszü-
letett, általa is kissé különösnek tartott
egyezség létrejöttét mondja el: „Az elő-
készítő megbeszélések során... Még arra
sem figyeltem fel, hogy ha voltak
különböző személyi javaslataim, azokat
kivétel nélkül elhessentették, hogy két, a
minisztérium által javasolt - s kezdettől
fogva javasolt - fiatalember jöhetett csak
számításba. Egyiket sem ismertem sze-
mélyesen, de már jó eredményeik voltak :
derűlátásom a jégre vitt. Azt hittem: ha ők
kívánnak velem dolgozni, az azt jelenti,
hogy ismerik, amit írásban végeztem, s
azzal - legalább nagyjában-egészében -
egyetértenek ; hogy eleve el-fogadnak
vezetőjüknek, s hajlandók velem
összedolgozni, az irányításom alatt
haladni." Hogyan is van ez ? Nagy Péter-
nek, amikor elvállalta a Nemzeti Színház
igazgatását, valóban sejtelme se volt arról,
hogy a színház művészeti vezetését illetően
felelősségét és jogait meg kell osztania a
főrendezővel, mint ahogy a fő-rendező is
az igazgatóval együtt viseli a felelősséget
és gyakorolhatja jogait? Vagy épp azért
hangsúlyozza a közte és „ifjú
munkatársai" közti korkülönbséget, mert
az idősebbnek kijáró tisztelet íratlan
törvényére épített? Épp a jelen

kötetbe összegyűjtött kritikák tanúsítják,
hogy nem egészen erről van szó. Hogyan
történhetett, hogy egy olyan színikritika-
gyűjteményben, melynek több mint fele a
hetvenes években íródott, egyetlen
szolnoki vagy kaposvári előadásról sem
olvashatunk recenziót? Mintha az a jobb
híján "Budapest-vidék" vitának
elkeresztelt, néha már túlzott
szenvedélyeket is felszító eszmecsere,
mely a hetvenes években a sajtóban, a
színházak táján, a színházbarát értelmiség
köreiben folyt, nem is létezett volna? Ha
„ifjú munkatársaitól" elvárta, hogy
kritikáit és könyveit ismerve, azokkal
többé-kevésbé egyetértve, fogadják el őt
igazgatójuknak (hisz azt ő sem állítja,
hogy Székely vagy Zsámbéki kérte volna
őt, legyen az igazgatójuk), akkor „ifjú
munkatársai" nem kevésbé feltételezhet-
ték, hogy ő is ismeri tevékenységüket, s
azzal többé-kevésbé egyetért. Annál is
inkább, mert ezekben az években a ka-
posvári és a szolnoki együttes nagyon is a
színházi közvélemény rivaldafényébe
került., s fővárosi vendégjátékaiknak
nemegyszer igen hangos visszhangja volt.
Vagy amiről nem veszünk tudomást, az
egyszerűen nem is létezik? Meg-
engedheti-e egy következetes színikriti-
kus - aki épp következetessége és tájé-
kozottsága miatt „virtuális színigazga-
tó"! hogy ne hallja meg az ország színházi
közvéleményét átható polémiákat? Hogy
ne pillantson bele azoknak a színházi
műhelyeknek a munkájába, ahol - lehet,
ellentmondásosan, de talán nem is olyan
ellentmondásosan, ahogy híresztelik --•
az új játékmód keresése folyik? Úgy
tűnik, Nagy Péter olyan pozícióból kér
szót, ami valójában nem illeti meg: nem
derűlátása „vitte a jégre", hanem
tájékozatlansága. S ez mára szóban forgó
személyektől független, szemléleti kérdés
: állandóan ott kísért napi színikritikai
gyakorlatunkban.

Hasonló kételyeim vannak azzal a ki-
jelentésével is, mely szerint „tapasztala-
tom és meggyőződésem egyaránt arra
figyelmeztet, hogy a színjátszás lényegé-
ben interpretatív művészet

"
. Magam részé-

ről erről egyáltalán nem vagyok meg-
győződve, az ellenkezőjéről inkább: hogy
létezett és létezhet színház, mely nem
előre megírt irodalmi alkotások in-
terpretálását tekinti feladatának. Talán
még az sem túlzás, ha azt mondom, az
„irodalmi színháznak" is az volt az igazi
fénykora, amikor olyan írói tehetséggel
megáldott színészrendezők írták a dara-
bokat, mint Shakespeare vagy Moliére.



De ez a vita túlságosan messzire vezetne, s
e percben már csak azért sem aktuális,
mert amennyire ismerem Székely Gábor
és Zsámbéki Gábor lassan másfél év-
tizedes színházi munkásságát, az ő ideál-
juk, beszéljenek bár „autonóm színház-
művészetről", az irodalmi műveket elő-
adó - ha úgy tetszik, interpretáló - szín-
ház. Sőt, nem keveset tettek azért, hogy
bebizonyítsák e színház társadalmi ható-
képességét és művészi létjogosultságát.
Maradjunk tehát az „interpretatív művé-
szetként" felfogott színház eszméjénél:
ennek lehetőségében alighanem mind-
nyájan egyetértünk.

Csupán az a kérdés, mit értünk interp-
retáción. A színház interpretatív művé-
szetként való felfogása és az „autonóm
színházművészet" eszméje ugyanis nem
zárja ki egymást. Kapóra jött itt az a be-
szélgetés, melyet a Mozgó Világ 1981/7.
számában Belohorszky Pál zenekritikus
folytatott Kocsis Zoltánnal. Belohorszky
igyekszik sarkítottan fogalmazni: „Az
előadóművészeteknek egyáltalán nincsen
kidolgozott, érvényes esztétikájuk, és ve-
letek kapcsolatban általában csak közhe-
lyeket emlegetnek, amikor az előadás
»mély átéltségéről«, »magas hiteléről«
vagy »lenyűgöző virtuozitásáról« beszél-
nek. Pedig az ilyesmit még leírni is szé-
gyellni való, hiszen az olvasó egyszerűen
átfut ezeken a sorokon, a művész pedig
jószerivel semmit sem ér velük." Erre
Kocsis megállapítja, hogy „az egyéniség
vállalása egyben az egyéniség legfőbb
teremtő forrása is. Aki nem képes ennek
a szabad, bátor és kísérletező magatar-
tásnak a végigélésére, az ezen a pályán
nem viheti sokra. A kotta mélyebb érte-
lemben csak valami szükséges rossznak
tekinthető, tudniillik a kotta semmiképpen
sem azonos a művel! Ebből következően,
ha elnagyoltan is, de azt mondhatnám,
hogy három típusú előadóművész van a
zongoristák között. Az első csoportba
azokat sorolnám, akik a kotta és a mű
ellentmondását, tehát az örök áthidalandó
tért jel és alkotás között, a maga-
mutogatásra használják föl, önmagukkal,
saját külsődleges vonásaikkal vélik ki-
tölthetni. Ezzel az alázat nélküli iránnyal
szemben a másik véglet, a túl alázatosak
»iskolája«. Őket a túlságosan szolgai,
betű szerinti, »másoló« hűség jellemzi, és
az ő eredményeik sem sokkal bizta-
tóbbak, mert í g y csak »muzeális« elő-
adások születhetnek, melyeken a szakma-
beli talán nem mindig, de a néző rendre
kialudhatja, kipihenheti magát. . ." Végül
a harmadik csoport: „a Mozart-zene

például egy kétszáz év előtti zene, és an-
nak mindig ilyen idővarázsban kell föl-
hangzania, tehát úgy, hogy az előadó és
közönsége is visszafiatalodjék vagy
»visszaöregedjék« - szemlélet kérdése -
kétszáz évet az időben - általa. Ezt azon-
ban csak a múlthoz való aktív, kísérletező
kötődés, tehát az élettelivé egyénített
múltviszony teremtheti meg egyedül,
semmi más."

És mit ért Nagy Péter interpretáción?
Azt írja: „Ebből a színház interpretatív
művészet voltából fakad újra meg újra
megújuló csatám a nyelvi tisztaság, a be-
széd szépsége vagy legalább érthetősége
érdekében. Mert ha a színház valami más,
és nem az írott mű tolmácsolása, akkor a
beszédkultúra természetesen felesleges, a
ráfordított idő és energia kifejezetten
káros, mert mástól, fontosabbtól vonja el
a figyelmet és erőt, olyasmitől, ami a
színház »lényegéhez« tartozik." A Gro-
towski- vagy Brook-féle színházban
(hogy szélsőséges példát hozzak) való-
ban szó sincs beszédkultúráról? Gondol-
junk csak A szentivánéji álom Peter Brook
rendezte előadására, mely Budapesten is
látható volt. Milyen csodálatos dikciója
volt azoknak a színészeknek! Persze nem
csak beszédtechnikával rendelkeztek, ez
igaz. De ismét túl messzire kanyarodunk
témánktól, ha ebbe a vitába be-
lemegyünk. A lényeg alighanem ezúttal
is a fonákjáról mutatkozik meg: Nagy
Péter többé-kevésbé azt várja a Nemzeti
Színháztól, hogy ott klasszikus és élő
írók műveit minél szebb magyarsággal
felmondják. Ezt tanúsítja az a programter-
vezet is, melyet „ifjú munkatársai" vita-
alapnak se fogadtak el, s melyben a jelen
helyzet színháztörténeti és kultúrpolitikai
áttekintése mellett lényegileg csak arról
van szó, hogy a Nemzeti Színház-nak
milyen színdarabokat milyen arányban
kell bemutatnia, illetve repertoáron
tartania. De szó se esik a színész színpadi
jelenlétéről, a látványról vagy a rendező
művészetéről stb. stb., holott mindez
abban az értelemben, ahogy Kocsis Zol-
tán beszél az előadóművészetről, bele-
tartozik a színpadi interpretáció fogal-
mába.

Távol áll tőlem, hogy túlságosan mesz-
sze menő párhuzamot vonjak a zongora-
művészet és a színházművészet között.
Kocsis három kategóriája azonban, mely-
be a zongoraművészeket osztja, igen al-
kalmas arra, hogy különbséget tegyünk a
színpadi önmutogatás és a között az
„autonóm színházművészet" között,
melynek lényege a múlthoz való aktív,

kísérletező, „élettelivé egyénített" vi-
szony. Csak sejthetem, hogy az a konf-
liktus, mely 1979 tavaszán a Nemzeti
Színház új vezetésén belül kiéleződött,
valahol itt rejlik. Nagy Péter minden-
esetre mindent megtesz, hogy azt a mű-
vészi magatartást, melyet Kocsis Zoltán
„élettelivé egyénített múltviszonynak"

nevez, politikailag is gyanússá tegye. Ezt
írja: ,,... a marxista szemlélet s a történeti
szemlélet szétválaszthatatlan. Á szo-
cialista színház (amennyiben a szocializ-
mus és a marxizmus gondolatát egynek
vesszük, s csak annak vehetjük) alap-
ismérve tehát a történeti hűség. Ami nem
a muzeális hűséget jelenti, hanem a mű
történeti valóságához való ragaszkodást s
azt, hogy ebből kell kibontani tudni
(ezzel harmóniában s nem ennek
ellenére) azokat a tartalmakat és felhan-
gokat, amelyek közvetlenül szólnak a
mai nézőhöz, a mai közönséghez". Úgy
értsük ezt, hogy az az interpretáló mű-
vész (mondjuk, rendező), akinek „élet-
telivé egyénített múltviszonyát" netán
történelmietlennek lehet minősíteni (ki
dönti ezt el?), az mindjárt antimarxistá-
nak minősül, sőt netán a szocializmus
ellenségének? Vagy nem kíván ilyen
messzire menni, csupán azt kívánja érté-
sünkre adni, hogy egyszerűen irritálja az
az „autonóm színházművészet", mely -
ismét csak Kocsis szavaival - az egyéni-
ség vállalásában keresi az egyéniség leg-
főbb teremtő forrását?

Ezért olvassa az „autonóm színház-
művészet" fejére Lukács György hetven
esztendővel ezelőtt leírt „próféciáját" is?
„Egy különös elmélet lépett fel. .. a
színpadművészet elmélete. Elméleti lé-
nyege: hogy a színpadi hatás mint eszté-
tikailag jogosult hatás teljesen független
a drámától, az papirosszerű - könyvbe
való. A gyakorlati: Sardou rehabilitálása.
... Igy a legutóbbi fejlődés nem mutat
nagyon örvendetes perspektívákat: csak a
legkülsőlegesebb színpadi technika
ügyesebbé válásáról számolhatunk be
mint fejlődésről. És ezt a fejlődést
magára a drámára csak veszedelmesnek
lehet látnunk: félő, hogy a »színpad-
művészet« éppen úgy maga alá fogja
temetni költőinknek azt a részét, akik
igazán drámaírók lehetnének, mint ahogy
egy ideig a közönyösség tartotta őket
távol attól." Lukács szavai A modern
dráma fejlődésének története utolsó lapjain
olvashatók, Lengyel Menyhért akkor
világsikerű Tájfunjával kapcsolatban. Lu-
kács György mindnyájunk szemében
tekintély, és e műve mai napig a magyar



színháztörténet
nyelvű dramaturgiai irodalom egyik - ha
ugyan nem a - legkiemelkedőbb darabja.
Mégsem nevezném épp e szavait prófé-
ciának. Ki állíthatná hét évtized múltán,
hogy mindaz, amit századunkban „a
színpadművészet elmélete" hozott -
Reinhardt monumentális passiójátékaitól,
mondjuk, Robert Wilson látvány-
színházáig -- nem volt egyéb, mint Sardou
rehabilitálása?

Épp ellenkezőleg. A századelő polgári
szalondrámájának, mellyel Lukács könyve
utolsó lapjain foglalkozik, nem abban áll
igazi színháztörténeti jelentősége, hogy
„Sardou-t, rehabilitálta", hanem hogy a
patetikus-öblögetős játékmódhoz képest
természetes életet hozott a szín-padra.
Vagyis utat jelentett az „autonóm
színházművészet" felé, a színpadi alkotó-
művészet kibontakozása felé. Ilyen érte-
lemben tekinthető élő örökségnek - hazai
vonatkozásban: a mai magyar színház élő
örökségének - az a drámairodalom, mely a
polgári szalondráma elemeiből építkezett.
S ilyen értelemben volt igaza Nagy
Péternek, aki a Marton Endre által a
Nemzeti Színházban megrendezett „a
magyar klasszikus és modern drámák
ünnepe" alkalmából hiányolta a színház
repertoárján „a századfordulót, a század-
előt, mely pedig a drámai próbálkozás-
nak, erőfeszítéseknek és sikeres eredmé-
nyeknek olyan kivirágzását hozta, hogy
azt joggal állíthatjuk párhuzamba a ma-
gyar irodalom egyéb műfajainak akkori
virágzásával". (298.1.) Igaz, ez a fogal-
mazás hangnemében, értékrendjében kissé
eltér Lukács diagnózisától. Sőt, mi több,
az Egy, kettő, három című Molnár-
egyfelvonásos jól pergő Madách színházi
előadásáról írva nem titkolja elragadta-
tottságát: „Az Egy, kettő, három a Sardou-
Feydeau-Labiche-hagyomány legkifino-
multabb s legrafináltabb virága: egyórai
időtartamban játszik le egy órát egyetlen
szobában - s ezalatt egy többszörösen
komplikált, szinte lehetetlen színpadi
egyenletet old meg bravúros eleganciával".
(284. 1.) Szirtes Tamás rendezését is
lelkesen méltatja: „Szakadatlan, szüntelen
szórakozás - de ennek biztosítása az
együttes s a rendező érdeme. Ki tudja,
mennyi »olaj « kellett, s hány próbán
keresztül, hogy mindez ily simán,
könnyeden, zökkenés nélkül peregjen!"

Ugyanakkor Székely Gábor egyetlen ren-
dezéséről, melyről kritikát olvashatunk a
kötetben (Galambos Lajos Fegyverletétele a
Vígszínházban), csak ennyi közlendője
van: „A Vígszínház előadása, Székely
Gábor rendezése sok értékkel

járul a darab sikeréhez. Elsősorban a fő-
hős megjelenítője, Koncz Gábor alakítá-
sával..." stb. (236. 1.) Holott a Fegyver-
letétel - sok más szolnoki bemutató és a
Pesten is megrendezett Macskajáték mellett
- ékes bizonyítéka volt annak, hogyan
törekszik a rendező az új magyar dráma
fölötti „bábáskodást" és az új színpadi
nyelv megtalálását összeegyeztetni. Es
nem is sikertelenül, főként pedig nem a
Sardou-Feydeau-Labiche-hagyomány
szellemében. De hát végül is ki gondolt
Sardou rehabilitálására? Aki csak kicsit is
ismeri Székely és Zsámbéki színpadi
munkáit, sok mindennel gyanúsíthatja
őket, de ezzel aligha.

fogy mindebből mi a tanulság? Á vé-
letlen úgy hozta, hogy épp e sorok írása-
kor jelent meg Nagy Péter cikke a Nép-
szabadság szeptember i 3-i számában a
Mejerhold műhelye című kötetről, s ennek
végén így sóhajt fel: ,,... bár lennének
Mejerholdjaink. Olyan rendezőink, akik
nem a külföldi szaklapok legújabb
tájékoztatóiból merítik újdonságaikat,
hanem valóban a világból: saját fantá-
ziájuk s a saját koruk igényeinek talál-
kozásából. Ennek az érvényesítése nem
menne harcok, kudarcok nélkül; de eköré
valóban tábort lehetne toborozni." Székely
és Zsámbéki ilyesféle rendezők-nek
bizonyultak Szolnokon és Kaposvárott.
Reméljük, hogy ez a Nemzetiben is
hasonlóképp történik. Mindenesetre
megérdemlik, hogy értéssel és figyelem-
mel tekintsünk munkájukra.

KŐHÁTI ZSOLT

Színházművészetünk
helye és helyzettudata

„A színjáték ma a politikai küzdelem
harci eszköze"

Még a felszabadulás előtt, a harmincas
évek közepén fogalmazta meg Hont
Ferenc az alcímünkként idézett programot
Színház és munkásososztály című ta-
nulmányában, s ez a megállapítás tökéle-
tesen illik az 1949-1956 közötti időszak-
ra, főként pedig annak első felére. Volt
ennek a célkitűzésnek „korszerűbb" vál-
tozata is 1952 novemberéből : „A színház
feladata: hősöket nevelni!", ami annál
érdekesebb, mivel ekkoriban már érez-
hetően adaptálni kellett az irodalompolitika
elveit. Színházművészetünk néhány kérdésé-
ről értekezve a Színház- és Filmművészet
hasábjain, Kende István már az alcím-ben
elárulja ezt: Megjegyzések Révai József
elvtárs irodalmi cikkei kapcsán.

Ám több dolog vitathatatlan, számos
pozitívum kétségbevonhatatlan még
azokkal az esztendőkkel kapcsolatban is,
amelyeket a dogmatizmus, a személyi
kultusz időszakaként tartunk számon;
legalábbis a kultúra, művészet fejlődésé-
nek vonatkozásában. (Megkockáztatható,
hogy a szocialista fejlődés ezeken a
területeken volta leginkább meggyőző!)
Nem cáfolható tény mindenekelőtt, hogy
az államosított magyar színházi rendszer
tovább gyarapodik -- mondhatjuk nyu-
godtan: kiépül az ötvenes évek első felé-
ben. Új környezetbe kerül a Madách
Színház, 1951-től elkezdi működését a
Magyar Néphadsereg Színháza (a korábbi
s későbbi Vígszínház folytatója-elődje, bár
ez időtt módosult szemlélet jegyé-ben).
Megszerveződnek az önálló vidéki
társulatok - akkoriban, amidőn a kulturális
élet decentralizálása még jelszó vagy akár
terv formájában sem fogalmazódott meg -
; mintegy ötven kilométeres körzetben
tájolnak a színházak, s 1951-től erre a
célra rendszeresített utazó műhely -az
Állami Faluszínház (1955-től: Állami
Déryné Színház) - ismerteti meg a művé-
szet csodáit tíz- és százezrekkel, akik ko-
rábban nemcsak a színháztól voltak el-
rekesztve, hanem talán a kultúra más
egyéb áldásaitól is.

Major Tamás -- akinek pályaképe ön-
magában is rendkívül árnyalatosan fejez-
hetné ki negyedfél évtized magyar
színházművészetének fejlődését --
jogosan


