
Országos Színházi Találkozó

Azért vállaltam el novemberben a Szín-
házművészeti Szövetség főtitkári tisztsé-
gét, mert élt bennem a hit, hogy ez a tel-
jesen dekadenciában élő - viták, torzsal-
kodások, valóságos és álellentétekkel teli
szakma valami módon talán egyet tud
érteni, vagy ha nem tud egyetérteni, talán
újra beszélgetni tud egymással. Újra
érdeklődni tud egymás iránt. Tehát az
érdeklődés és a kommunikáció, ez a két do-
log volt a célom. Úgy gondoltuk munka-
társaimmal, az elnökség és a titkárság
tagjaival együtt, hogy az érdeklődés fel-
keltésére és a kommunikáció elindítására
legalkalmasabb egy fesztivál, országos
színházi találkozó lenne, Nálunk szokat-
lan gyorsasággal elindultak az első lépé-
sek, és tulajdonképpen a novemberben
elhangzott javaslat februárban szerveződ-
ni kezdett. Azért, hogy ez létrejött, kö-
szönetet szeretnék mondani a segítőknek,
a Művelődési Minisztériumnak, amely
megértette célkitűzésünket, a Szövetség
titkárságának és elnökségének, elsősor-
ban a szűkebb titkárságnak, Szűcs Mik-
lósnak és munkatársainak, és nem
utolsósorban Lázár Egonnak, aki az
egészet összefogta, megszervezte,
gazdaságilag létrehozta. Á
vitavezetőknek, rendezők-nek és
kritikusoknak egyaránt, akik nagyon
lelkiismeretesen felkészülve vezették a
vitákat, és mindazoknak, akik ér-
deklődésükkel megtisztelték az előadáso-
kat és a megbeszéléseket. Volt olyan -
sajnos kevés - látogatónk, aki minden
előadást látott és egy híján minden vitán
résztvett. (Ez Berényi Gábor volt.)

Ugyanakkor nagyon fájdalmas, hogy a
magyar színházi közéletből, minden ol

dalról nagyon sokan hiányoztak. Olya-
nok, akiknek jelen kellett volna lenniük.
Budapesti és vidéki színházvezetők,
rendezők, szín igazgatók, színészek, gene-
rációra és hovatartozásra való tekintet
nélkül egyszerűen nem tartották fontos-
nak, hogy jelen legyenek. Ma éppen az
elnökség tagjai igen csekély számban
vannak jelen, holott november óta rend-
kívül eredményes és soha nem tapasztalt
látogatottságú elnökségi és titkársági,
továbbá szekcióüléseket sikerült tar-tani.
Mai távollétüknek az is oka, hogy nagyon
sok színház nem vette figyelembe ezt a
mai napot - pedig csak egy évben egyszer
kellene figyelembe venni -, és próbákat
írtak ki ma délelőttre. Sőt, volt olyan
vidéki vita - majd rátérek -, ami-kor az
érintett színházban éppen főpróba volt.
Ha ezt ripsz-ropsz egyik hétről a másikra
szerveztük volna, akkor meg tudnám
érteni, de így ez az egész ügy je-
lentőségének lebecsülése,

Az előadásokról

Most nem a magam véleményét mon-
dom, hanem azoknak a jegyzeteknek az
alapján beszélek, amelyeket a vitákon ké-
szítettem. Egészen kiemelkedő, egészen
rendkívüli nem volt. De magas színvo-
nalú előadás volt jó néhány. Általában
biztató középszint jellemezte ezt a feszti-
vált. Majd egypár mondatban érinteni
fogom azokat a témákat, amelyek felme-
rültek előadásonként. Az egész találkozó
legnagyobb eredményének az előadásokat kö-
vető vitákat tartom. Valami egészen külö-
nös, nem várt dolog történt. Kiderült,
hogy tudunk egymással beszélni, tudunk

egymással tisztességesen beszélni, és ab-
ban a pillanatban, amikor a megnyilvánu-
lások, nyilatkozatok mögött ott van maga
az ember, abban a pillanatban szókincse
megváltozik, és szalonképes, sajtóképes
lesz minden tekintetben. Valaki
megjegyezte, hogy elegancia és nagyvo-
nalúság jellemzi a hozzászólásokat. Egé-
szen furcsa volt, hogy ki kivel értett egyet,
és ki kivel nem értett egyet. Ebből
kiderült, hogy a hovatartozás kategóriái,
amelyeket előre fölállítunk vagy fölállí-
tottunk, nem igazak, hamisak, és abban a
pillanatban, hogy konkrétan átélhető
dologról van szó, olyanok kerültek egy-
más mellé a Vitában, akiknek a szerepei
nem így voltak kiosztva, és olyanok ke-
rültek egymással szembe, akiket eddig a
szereposztás egy táborba állított. Annak is
nagyon örülök, hogy gyakran képvisel-
tette magát a vitákon és előadásokon a
legfiatalabb generáció, színészek, rende-
zők egyaránt,' és szomorú voltam, hogy az
idősebb generációból ezen sajnos a saját
generációmat értem nagyon sokan
hiányoztak.

Talán mielőtt rátérek az előadásokra,
elmondanám, hogy a sajtóban megjelent -
alighogy elkezdtük a fesztivált - két olyan
cikk, amelyre itt reflektálnom kell. Az
egyiket Szász Péter írta az Esti Hír-
lapban, amelyben részint egy nagyon fe-
lületes kritikát írt a szolnoki Liliom-elő-
adásról, ugyanakkor megvádolta a fesz-
tivál rendezőségét, hogy szándékosan nem
a legjobb előadásokat hozta. (Miért
hiányoztak ezek vagy amazok az előadá-
sok stb. . . . ) Ugyanez volt a lényege
Sándor Iván - szintén nagyon korán
megjelent - írásának a Film Színház Mu-
zsikában, amelyben ő is azt állítja, hogy
nem a legjobbi előadások jöttek fel. (Hogy
miért nem hoztuk fel az Egy hónap falunt, a
Hamletet, a Marat halálát? Vagy azért, mert
már játszották Budapesten, vagy azért,
mert az illető színház nem akarta hozni.)
Azzal sem értett egyet, hogy van-nak
vidéki produkciók és vannak fővárosi
rendezők, akik értékelik azokat. „De vajon
mi lehet a hozama egy olyan vendégjáték-
sorozatnak, amely kettémetszi az egységes
magyar színjátszást, és a felmutatott félnek
sem letermékenyítőbb részéről cserél gondo-
latot. Talán el ?s mondják a viták helyszínén,
mit lehetne tenni, hogy e törekvéseket
nagykorúsítsuk. Hozzájuk, csatlakozom." Meg
kell mondanom, hogy nem csatlakozott.
Sándor Iván egyetlenegy vitán és -- azt
hiszem egyetlenegy előadáson sem volt
jelen. Kétségtelen az, hogy ez az egész
forma, amit most mi itt csináltunk, na-

VÁMOS LÁSZLÓ

„Tudunk egymással beszélni"

Május 17. és június között rendezték meg Budapesten az Országos Színházi
"Találkozót, melyen valamennyi nem fővárosi színház együttese egy-egy előadással
vett részt. Minden bemutatóról - az előadás másnapján - a Magyar Színházmű-
vészeti Szövetség szakmai vitát tartott színházi alkotók és kritikusok közremű-
ködésével, s a fesztivál utolsó napján a Fészek Klub nagytermében
zárókonferenciára került sor. E szakmai értekezletek szervesen kiegészítették a
színházi produkciók seregszemléjét, és sokféle értékes tanulsággal .szolgáltak;
ezúttal mégsem térhetünk ki minden szakmai vita ismertetésére, már pusztán
terjedelmi okokból sem. Az alábbiakban Vámos Lászlónak, a Magyar
Színházművészeti Szövetség főtitkárának a zárókonferencián elmondott
referátuma és a korreferens Koltai Tamás reflexiói mellett a vitából Szinetár
Miklós vitaindítóját közöljük, mely példás szakszervséggel elemzi a Chicago
kaporvári előadását, felvetve a magyar musicaljátszás több problémáját.



Jelenet Darvas József: Vízkereszttől szilveszterig című művének békéscsabai előadásából (Jancsik
Ferenc, Hodu József, Géczi József, Pelsőczy László) (Somfai István felv.)

gyon vitatható, és azért vagyunk most itt,
hogy megbeszéljük, hogyan tovább. Na-
gyon kevés pénzünk volt az idén, de el
kellett kezdeni és lehetőleg sikeresen kel-
lett megcsinálni ahhoz, hogy továbblép-
hessünk. A továbblépés módja azt hi-
szem, az, ami valamikor az ötvenes évek-
ben volt: sűríteni a fesztivál idejét, és
lehetővé tenni, hogy ez alatt az idő alatt
valamennyi magyar színháznak semmi
más dolga ne legyen, mint az előadások -
budapestiek és vidékiek - megtekintése és
a vitákon való részvétel. Ilyen módon -
mert régen ez így volt - egy nap két
előadást lehetett látni. Délután volt a
vidéki előadás, és este egy budapesti
színház tartott szakmai előadást. Volt
úgy, hogy ez fordítva volt. Minden dél-
előtt vita volt, majd záróvita.

A vidéki színházaktól nem egy helyről
nehezményezték, hogy miért nem ma-
radhatnak itt, miért nem kísérhetik figye-
lemmel a többi előadást és vitát. Teljesen
igazuk van, és ennek kellene lennie a kö-
vetkezőkben. Erre jóval nagyobb anyagi
fedezet kellene, hiszen akkor nem arról
van szó, hogy egy éjszakát tölt itt egy tár-
sulat, hanem 12-14 napon keresztül
vala-mennyi, ami tetemes összeg
valóban. Az a hang, amit Szász használt,
miszerint „trehányság és felelőtlenség",
hogy ki-húzták a szolnoki Koldusoperát
stb., ez az a fajta gyanúsítgató,
vádaskodó, a tényeket nem ismerő
szemtelen hang, ami teljesen hiányzott
ezekből a vitákból, és remélem, hogy a
következő időkben nem fogja elválasztani
a kritikusok irodalmi ténykedését, és a
legtöbbször ke

mény, de nagyon építő, tisztességes hangon
elmondott hozzászólásait. Azért nagyon
aggasztó ez a Szász Péter-i hang, mert
mint tudjuk, ő az, aki az inszinuációk
gazdag történetében is példátlan módon
követett el becsületsértést két ízben is.
Azt írta egy színészről, hogy: „X. Y. be-
bizonyította, hogy nem kell jellemes em-
bernek lenni ahhoz, hogy valaki kiváló
jellemszínész legyen." Ez megjelenhetett
mint „kritika" az Esti Hírlapban. Ennek
volt főszerkesztője, volt
olvasószerkesztője stb.... Igaz, volt
válasz is az Élet és Irodalomban.
Gondolom, ha valami, akkor ez az
Újságíró Szövetség etikai bizottságára
tartozik.

Liliom
A Liliom előadása - szemben az előbb
említett kritikával - általános tetszést
keltett. A legérdekesebb téma ezen a
Liliom-előadáson a dramaturgiai beavat-
kozás mértéke, mikéntje, lehetősége volt.
Akik látták, tudják, hogy mire gondolok.
Egy nagyon erős jelenet-átcsoportosítás
történt a szolnoki Liliom-előadásban.
Marton László elsősorban dicsérte az
előadást, és nagyon dicsérték a hozzá-
szólók is Babarczy László rendezését,
Lukáts Andort, Fehér Annát, kiemelten
Jeney Istvánt és Koós Olgát. Ugyan-
akkor a korreferens Berkes Erzsébetnek a
papírforma ellenére kevésbé tetszett.
Több kritikai észrevétele volt. Tehát itt
már elkezdődött az egészséges polarizá-
lódás. Kállai Ferenc hozzászólásában
érintett egy érdekes kérdést - ezeknél
majd a későbbiekben is meg fogok állni,

ha gondolom, hogy jellemzőek -, hogy
soknak tartja az úgynevezett felpörgetett
mozgást, ahogyan ő fejezte ki magát, az
„őrület eluralkodását". Valóban, a leg-
több látott előadáson jelentkezik szín-
játszásunk egy érdekes jelensége, egy bi-
zonyosfajta görcs, egy bizonyosfajta
túlpörgetettség, amely nem építkezik,
hanem azonnal mint alaphangot üti meg
a legmagasabb hangot, és utána már
nincs hova fokoznia. Valószínűleg onnan
jön ez a divat, hogy az úgynevezett dúr
hangnem, mint állítólagos jellemzője a
modern világszínjátszásnak, a magyar
színjátszásba mint kanonizált stílus lopa-
kodott be. Ez a világszínjátszásra sze-
rintem nem jellemző, és ha kimondjuk,
hogy a színház csak szikár, kemény stb.
lehet, az olyan, mintha azt mondanánk,
hogy a zeneirodalomból, az új zenéből a
moll hangnemet a következőkben szám-
űzni kell. Volt az ötvenes években egy
ilyen fesztiválvita, majd egy díszelőadás
az Operában, ahol Bárdi György Sárdy
János mellé került. Sárdy megkérdezte,
hogy mi volt délelőtt a vitán ? Bárdi meg
akarta viccelni, és azt mondta, hogy hatá-
rozatba vettük: „baritonnemzet va-
gyunk". Sárdy nem vette a lapot, és ijed-
ten kérdezte: „mi lesz velünk, tenoristák-
kal?"

Azt hiszem, egyik tanulság, hogy nem
lehet kimondani azt, hogy korunk szín-
játszásának egyetlen hangneme a dúr.
Mollban is nagyszerűeket írtak, és mond-
juk ha Mozart a-moll szonátája dúrban
volna megírva, akkor talán nem lenne
olyan szép. Mindenesetre más lenne.



Vizkereszttől szilveszterig

A vitán a békéscsabai színészek és a szín-
ház vezetősége szinte teljes létszámban
jelen volt. Ezt azért is el kell mondani,
mert nem ugyanez volt jellemző az előző
napi Liliom-vitára, és ez azt jelenti, hogy
Szolnokon a jó előadások és eredmények
ellenére valami baj van. Ezt egy olyan
szolnoki színész is jelezte nekem mint a
Szövetség főtitkárának, jóval a fesztivál
előtt, aki ott maradt Szolnokon, híve a
szolnoki vezetésnek. Kérte, figyeljünk fel:
Szolnokon bizonyos despotizmus és
vezetési erőszak uralkodik. Ugyanakkor
Békéscsabán az első lépéseket teszik a
színházzá válás felé, afelé, hogy
Békéscsaba ne az utolsó színház legyen a
sorban, ahová a Főiskoláról szégyen
elszerződni. Ennek adta tanújelét ez a
nagyon igényes előadás, színészi munkát
jól kibontó rendezés, a nagyon érdekes
színpadkép Giricz Mátyás, Gyarmathy
Ágnes munkája -, a jó színészi alakítások,
elsősorban Hodu József őszinte alakítása.
A békéscsabai előadás azt mutatja, hogy a
„pagodai rangsorolásokat", a véglegesnek
hitt sémákat fel kellene számolni.
Békéscsabán, úgy tetszik, sokkal
jelentősebb dolgok történtek, mint egy-egy
helyen, ahol már meg-szoktuk. A vitán
elhangzott az - és ezzel egyet tudok érteni -
hogy a találkozó akkor jó, ha nem
kiglancolt előadást hoz, hanem betekintést
enged a színház hét-köznapjaiba.

Elveszett paradicsom

Ez az előadás csalódást okozott. Rögtön
egy ellenpélda a színház részvételére a vi-
tában, Elképzelhetetlen dolog, de nem volt
jelen a színház igazgatója, a színház
művészeti vezetője és a darab rendezője
sem. Így vitatkoztunk. Á rendező éppen
próbát tartott, nem tudom, hol, valahol. Itt
természetesen nem a darabválasztással,
nem is a szereposztással volt a baj, hanem
egyszerűen az értelmezéssel, és ahogy ezt
Horvai István vitaindítójában el-mondta,
Sarkadi lírájával, a Mira Zoltán kapcsolat
mélységével, emberségével. Azt hiszem,
hogy a kecskeméti előadás egyik fiaskója a
fesztiválnak. Sajnálatos, de ezt kell
mondanom.

Autóbusz

Ez az egyetlen vita, melyen nem voltam
jelen, és melyen sokan nem voltak jelen,
mert éppen egy nagyon fontos megbeszélés
keresztezte a jelenlétünket. Úgyhogy ezt a
vitát magnóról hallgattam végig.

Tegnap a Házmestersirató vitáján azt
hallottam, hogy a debreceniek nagyon
megsértődtek, és nagyon rossz hangu-
latban mentek el a vitáról. Hát ez vagy
nem így volt, vagy pedig azt kell mon-
danom a debrecenieknek, hogy végig-
hallgatva a magnószalagot, a sértődés
egyáltalában nem indokolt. Szántó Judit,
aki állítólag advocatus diaboli volt a vitán,
szintén elmondta többek között, hogy az
együttes fellendülését érzi, és ugyancsak
nagyon pozitív volt egy kül-földi
rendezővendég hozzászólása az előadással
kapcsolatban. Berényi Gábor vitatkozott
Szántó Judittal egy nagyon fontos
témában. Nem értett egyet abban Szántó
Judittal, hogy minden színháznak a
hirtelen lépések kaposvári útján kell
haladni. Vannak olyan szín-házi
hagyományú városok, mint például
Debrecen, ahol csak lépésről lépésre lehet
haladni, és ez helyes. Igaza van Be-
rényinek, mikor azt mondja, hogy nálunk
mindig csak egy dolgot tudunk lelkesen
követni, és hiányzik az érzék ahhoz, hogy
többféle koszton éljünk. Á debreceni
Autóbusz-előadást különben - a vita
ismerete nélkül is - én nagyon jónak tar-
tottam. A darabról, illetve a darab máso-
dik részéről, amely elfárad, nincs ilyen jó
véleményem. A rendező nem tudta meg-
oldani a darab befejezését. Kitűnő és na-
gyon jól funkcionáló díszletet láttunk
Kastner Pétertől, és egy kitűnő együttest.
Nagyon sok jó színész volt a szín-padon,
akik valamennyien nagyon jól játszottak.
Én is kiemelném, mint Szántó Judit,
Simor Ottót, de akkor igazságtalan lennék
az egész együtteshez. Ez egy

hallatlan összeérlelt csapat, és itt látszik a
fölfelé ívelő tendencia a debreceni szín-
ház életében. Ebből a szempontból nagyon
fontos állomásnak tartom Sztratiev
Autóbuszának előadását.

Csetepaté Chioggiában

Ennek a vitának legnagyobb élménye az
volt, hogy számításom ellenére valóban
vita volt, nem Major-apoteózis. Hogy ez
így történt, ez részint Zsámbéki és
Mészáros vitavezetésének és a hozzá-
szólásoknak volt köszönhető, amiből
kiderült, hogy ez egy jó előadás. Ha nem
is mindenki, de a hozzászólók zömében jó
előadásnak tartották, bár a legjobb
miskolci előadásokhoz viszonyítva nem
jelentett előrelépést. Kiemelték lgó Évát,
Csapó János alakítását, és elsősorban
Blaskó Péterét, akinek alakításával, sze-
repértelmezésével kapcsolatban volt talán
a legtöbb vita. Nagyon érdekes volt
Mészáros Tamás felszólalása, és itt érez-
tem a kétféleséget a leírt és az elmondott
szó között. Elolvastam előtte a Magyar
Hírlapban írott bírálatát, amely szinte
egyértelműen lelkes volt. Felszólalásában
viszont azon volta hangsúly, hogy benne
hol keltett hiányérzetet az előadás.

Ezen az előadásvitán merült föl először
egy másik sarkalatos kérdés, a magyar
színpadok beszédhelyzete, beszéd a magyar
színpadokon. Úgy találták a hozzá-szólók,
hogy nagyon hangos volt az elő-adás,
egyformán hangos, árnyalatok nél-kül
beszéltek, és nagyon sok volt az
érthetetlenség. Nagy része elveszett a szö-
vegnek. Ott elmondtam, hadd ismételjem
meg, hogy Cserhalmi Györgynek

Tolnai Miklós és Ábrahám Edit az Elveszett paradicsom kecskeméti előadásában (Karáth Imre felv.)



Csongor és Tünde (nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház) (MTI fotó)

volt egy azóta sokat idézett nyilatkozata
néhány évvel ezelőtt, hogy a magyar szí-
nészet „lefúrt lábú". Ebben sok tekintet-
ben igaza volt, bár éppen az ő példája és
nagyon-nagyon sok frissen végzett főis-
kolás példája mutatja, hogy nem ez a jel-
lemző a magyar színjátszásra. Inkább a
„lefúrt" nyelv. Emlékszem rá, amikor
Peter Brookék itt voltak, és a Szentivánéji
álomban akrobatikus dolgokat csináltak,
óriási nyíltszíni tapsot arattak. Másnap az
osztályomban a mozgások háromnegyed
részét egyből megcsinálták a gyerekeim.
Gyakorlatként. De sem akkor, sem azóta
meg sem közelítik azt a beszéd-
színvonalat, ahogy Alan Howard beszélt,
ahogy az egész Brook-társulat beszélt,
mert az angol, a német, a francia és az
olasz színjátszásban a korszerűséget so-
hasem keverték össze a beszédbeli pon-
gyolasággal, a természetesség soha nem
volt azonos az érthetetlenséggel, a mo-
tyogással. Úgy érzem, hogy szakmailag a
magyar színjátszásnak ezen a téren leg-
több a tennivalója. Nem is beszélek már
rossz, hibás hangsúlyokról, a kettős
hangzók erőtlenségéről, a hosszú magán-
hangzók teljes hiányáról, amikor a beszéd
olyan monotonná válik, mint az író-
gépkattogás. Egyszerűen az érthetőség-
ről. Itt a kívánalmak nagyon sokszor té-
vesek. Nagyon sok rosszul beszélő szí-
nészt dicsérnek meg szép beszédéért,
mert vele született szép orgánuma van.
Az orgánum és a kiművelt beszéd: két
külön dolog. Többet kellene hallgatni
olyan régi színészeknek a felvételeit ab-
ból az időből, amikor a beszédnek szinte
primátusa volt a magyar színpadon,
akiknek a stílusa fölött talán elment az
idő, de akik a beszédiskolát olyan fantasz-
tikus módon tudták, hogy abból meg
lehetne tanulni azt, hogy a hanggal, a
beszéddel mire lehet menni.

Mostanában volt egy élményem. Á
Hanglemezgyár megbízásából Varietas

delectat című lemezt csináltunk Poe: A
holló című verséből. Volt két közreműkö-
dőnk, Kállai Ferenc és Gábor Miklós,
akik két-két fordításban mondták el -
egy-egy XIX. századi és egy-egy XX.
századi fordításban - a verset; volt egy
archív felvételünk Latinovits Zoltánnal
Tóth Árpád fordításában, és volt egy
ugyancsak archív, Amerikában készült
felvételünk Beregi Oszkárral, aki angol
eredetiben mondta el a verset. Meghall-
gattam Beregit és Latinovitsot is, mielőtt
Kállaival és Gáborral a felvételt két
különböző napon megcsináltuk. Mind-két
felvétel után leforgattam a két mű-
vésznek ezt a Beregi Oszkár-anyagot.
Először zavartan mosolyogni kezdett
mind a kettő, aztán a mosoly megfagyott,
végighallgatták, majd kérték, hadd hall-
gassák meg még egyszer Beregit. Ekkor
már teljesen lenyűgözve hallgatták, attól
a fantasztikus szakmai fölénytől, amivel
oktávokat tud átbeszélni, a dinamikának
attól a változatosságától, a hangerőnek, a
ritmusnak attól az ezer színétől teljesen
elbűvölve. Ilyeneket nem megmoso-
lyogni kell, hanem meg kell hallgatni,
aztán megpróbálni megtanulni, majd más-
ként, maibban csinálni. Azt hiszem, ez a
hagyományőrzés egészséges sorrendje.

Csongor és Tünde

Á vita elég vegyes érzelmeket keltett.
Minden hozzászóló nagyon nagy tiszte-
lettel adózott annak, hogy Nyíregyházán
olyan színház és egy olyan előadás jött
létre, amelyet Nyíregyházán és környé-
kén már hatvan- vagy hetvenedszer ját-
szanak. Az előadás elgondolását és elkép-
zelését jónak tartották a hozzászólók, a
kivitelezést lényegesen kevésbé, a kitű-
zött célok és a szembesített eredmény
nem volt ugyanaz. Az nagyon jó, hogy
elhangzott Sík Ferenc szájából az a mon-
dat, hogy a magyar színjátszás kezd visz-
szakanyarodni gyökereihez. Felfigyeltem

Koltai Tamás egy mondatára, amikor a
Vörösmarty-instrukciók megvalósítható-
ságáról beszélt, és örülök, hogy 1982-ben
végre elhangzott, hogy például Madách
nem azért írta oda, hogy a piramisok
leomlanak, mert jól hangzik, hanem mert
így gondolta. Amikor tizenhét évvel
ezelőtt én is úgy gondoltam, hogy Ma-
dách ezt azért írta, mert így gondolta, és
vízióit megpróbáltam megvalósítani, ak-
kor egy akkor divatos purifikáló, szöveg-
központú szemlélet részéről nagyon ki-
kaptam. Örvendetes volt, hogy a Csongor
szellemi egységet kovácsolt a nyíregyházi
társulatban, még akkor is, ha ennek nem
volt mindenütt kézzelfogható a látszata.
Így is ki kell emelni Bozóky István
munkáját és színészvezetését, elsősorban
Holl István, Szabó Tünde, Lakatos István
játékát.

A vadorzó

Nagyon nehéz délelőtt volt A vadorzó
vitája a pécsiek előadásáról, ahol - Páskán-
di Géza iránti tisztelettel nagyon jófajta
módon - végül is elhangzott, hogy a da-
rabot nem hogy nem tartják méltónak a
szerző Vendégségének szintjéhez, hanem
kifejezetten gyenge darabnak találják. Itt
is fölmerült a beszéd érthetősége. Arra a
kérdésre, hogy miért ezt hozták fel, arra
nagyon becsülendő volt a válasz, és ebből
a szempontból a pécsi színházvezetés és a
jelenlevő színészek karaktere: vállalták
továbbra is, hogy hittek a darabban. Ez
nagyon tiszteletre méltó. Nógrádi Róbert
elmondta, hogy nagyobb megértéssel
kellene lennünk egymás színház-
eszményei iránt. Ebben, azt hiszem, tel-
jesen igaza van. Ugyanakkor Czímer Jó-
zsefnek is, aki több szakmaiságot várt a
vitáktól. Amikor ezt elmondta, utána a
vita kezdett valóban kicsit szakmaibb
lenni. Sok jó szó hangzott el Oláh Zsuzsa,
Kulka János, Áts Gyula játékáról. Végül
is ez a képen nem változtatott.



Chicago
A fesztivál talán legnagyobb sikerű és
legjobb előadása a kaposvári Chicago volt.
Itt Szintár Miklós tartott a sok, nagyon
színvonalas bevezető után egy egészen
kiemelkedő, szinte miniesszé-szerű,
szellemes, szórakoztató és azt hiszem,
hogy nagyon sok kérdésünket nagyon
bölcsen helyére tevő értékelést. Dicsérték
a felszólalók Ascher Tamás rendezését,
elsősorban Csákányi Eszter, majd Koltai
Róbert, Básti Juli, Pogány Judit alakítását.
De itt is szó volt arról a bizonyos görcsről.
Ahogy Szinetár mondta, ha egy előadás
végig egyformán. intenzív, a .végére
elfáradok. Ő mondotta azt is, hogy az
elmúlt évek. színházi vitáinak rákfenéje,
hogy a működési körülményekről nem
esik szó.

azt. hiszem, a görcs és a beszéd után. a
harmadik fő témához, az átélés és az il-

lusztráció kérdéséhez, ami nemcsak ezen az
előadáson merült fel mint: színjátszásunk
egyik fő kérdése. Áté l é s v ag y felmutatás.
Kiemelten jó alakításnak tartotta mindenki
Hőgye Zsuzsát a női. főszerepben. Ezen a
vitán elhangzott valaki részéről egy olyan
értékelés is, amely sértette a jelenlévőket,
és hogy mennyire más az akusztikája az

élő szónak, azt tudom mondani, ha ezt
újságban olvasom, akkor el-megyek
mellette. Újságban a nagyon vad dolgokra
figyelek föl, itt abban a pillanatban, ahogy
ember az emberrel szemben ül, az
érzékenység fokozódik, ezért jogosan
sérelmezték a veszprémiek ezt a talán nem
szándékos, de nem jóízű kitételt,

Székely Gábor is beszélt arról, hogy je-
lenleg a fesztivál miután Budapestről
figyeli a vidékieket megfigyelőkre és
megfigyeltekre oszlik, holott a cél az volt,
hogy o r s zá go s színházi találkozót ren-
dezzünk. De amíg nincs módunk arra,
hogy itt maradjanak a vidéki színházak
tagjai, és nem tudunk nekik mindennap
budapesti előadást mutatni, majd azokat is
megvitatni, addig erre természetesen nincs
mód. De mindenképpen ez a jövő.

Uborkafa

Á vitán a szatíra problémáiról volt szó,
illetve a szatíra kétféle megközelítése:
vajon a szatírát játsszuk-e vagy a szatíra
szatíráját. Ez volt itt a fő téma, ahogy ezt
lengyel György, Bécs}, Tamás és Ascher

Örvényben

Nagyon érdekes volt ennek a nagy sikerű
győri. előadásnak a vitája. Ez elsősorban
zenedramaturgiai szempontból volt nagyon
tanulságos. Azon a területen, hogy musical,
musicalcsinálás, nagyon sok téveszme van
és tulajdonképpen kialakulatlan
dramaturgiai elképzelések. Úgy gondolom,
hogy ez a vita közelebb vitt ennek a
témának a megismeréséhez. Nagyon
sajnálatos, hogy akiket ez közel-ről érint,
mind a Chicago, mind az Örvényben
előadásain kevesen voltak jelen. A vitákon
például nem volt jelen az Operettszínház
vezetősége és társulata, ami-re azt tudom
mondani. - - belülről mondom, hiszen.
tizenhárom évet ott töltöttem, és szívem.
még ma is nagyon oda húz

hogy nem megsértődni kell, hanem el-
jönni és vitatkozni. Nem azon kell mes-
terkedni és azon megsértődni, hogy be-
kerül-e valaki az elnökségbe a színházból.
vagy nem kerül, hanem elnökségi tagság
nélkül - - lásd Berényi Gábort az elő-
adásokon és a vitákon részt kell venni, és
akkor, azt hiszem, a későbbiekben nem lesz
senki, aki ne voksolna arra, aki. :jelen-létére/
tüntetett, akit érdekel az ügy. Elismerően
szóltak Bor József abszolút profi zenei
rendezéséről, Kovács Kriszta, Baranyai
Ibolya alakításáról és Meller András
kiemelkedően jó díszletéről.

Ház mestersirató

A veszprémi előadás elsősorban Pethes
György jó rendezői értelmezésével aratott
sikert, de ugyanakkor Székely Gábor
vitaindítójában fölvetette azokat az il-
lusztratív elemeket, amelyek a legjobb
alakításokat is átjárták. Itt elérkeztünk,

Jelenet Csurka István Házmestersiratójának veszprémi előadásából



Tamás is megfogalmazták. Kétszeres
csapda, hiszen Urbán szatírát írt, és mára
a szatíra szatírája az ötvenes évek színját-
szó modorának idézőjeles leleplezése. A
legerősebb és legsikeresebb alakítás tu-
lajdonképpen ilyen illusztráció, tehát egy
játékstílus paródiája, Nemcsók Károly a
fiatal hős szerepében.

Körülbelül ezek voltak azok a kér-
dések, amelyek fölmerültek az előadáso-
kon. Fölmerült már Sándor Iván cikké-
ben is a színészutánpótlás kérdése. Be-
hatóbban kellene foglalkozni a Főiskolá-
val, jobban meg kellene ismerni a Főiskola
munkáját. Mert ugyanakkor, amikor azt
mondják, hogy a Főiskolán rosszul
tanítanak, ma már kizárólag ebből a rosz-
szul tanító iskolából kikerült színészekből
áll kilencven százalékig a magyar színé-
szet, akikről állandóan elmondják, hogy
milyen kiválóak, milyen felkészültek.

Azt hiszem, talán kellene egypár szót
szólni a szövetség eddigi munkájáról.
Részint a fesztivál tükrében, de részint
attól függetlenül is. A tagozatok nagy-
részt nagyon erősen dolgoztak az elmúlt
félévben. Az igazgató tagozat az ötnapos
munkahét és a színházi demokrácia kér-
désével foglalkozott, és kivált az ötnapos
munkahét bevezetése több ankéton na-
gyon nagy vitákat váltott ki. A témára
még mindig nem tettünk megnyugtatóan
pontot. Nagyon jól dolgozott a kritikus
tagozat, nagyon aktív volt. Egy olyan
találkozása volt a kritikus tagozat-nak,
ahol bizonyos problémák nagyon élesen
vetődtek föl. Olyan problémák is, melyek,
úgy érzem, hogy nem a kritikusokra
tartoznak.

Ezeknek a témáknak felsőbb szintű
megbeszélése volt a kritikusok és Aczél
György elvtárs találkozásán, ami éppen
összeesett az Autóbusz vitájával. Azért
nem voltam jelen az Autóbusz-vitán, mert
ott voltam. Ott nem szóltam hozzá, mert
úgy éreztem : nem vagyok szólásra
illetékes, amikor Aczél elvtárs a kritiku-
sokkal beszélget. Ezen a beszélgetésen,
ahol írásban, személytelenül megfogal-
mazott kérdések voltak Aczél elvtárshoz,
ugyanazt tapasztaltam, mint vitáinkon,
hogy amikor a kérdések mögött már
személyek voltak, abban a pillanatban
teljesen más hangú lett a vita. Nagyon jó
beszélgetés volt, aminek az ígéret szerint
talán folytatása lesz. De magukat a kér-
déseket - meg kell hogy mondjam - sok
részben úgy értékelem, mint azokat a
cseppeket, melyekben benne van a tenger.
Maguknak az írott kérdéseknek a

hangját meglehetősen tapintatlannak ér-
zem, olyannak, ahogy nem lehet sem írni,
sem kérdezni. Ahogy itt vitatkoztunk, és a
kritikusok vitatkoztak, ahogy ott hozzá-

szóltak, az az egyetlenegy mód, ahogy
egymással beszélni lehet.

A kérdések elolvasása után fölírtam
magamnak Gyulai Pálnak egy idézetét
1863-ból: „Á magyar színi kritika ren-
desen keveset foglalkozik a szín- és dal-
művek bírálatával, magával az előadással,
de annál többet az igazgatással. Untalan
beleszól, szerződtetést és elbocsátást kö-
vetel, a közönség elébe hurcolja a szín-
házi pletykákat. És az elégedetlen művé-
szek közlönyévé avatja magát. Az elvi
reform, a színház újonnan való rendezése
másutt is vitát idéz elő, de az igazgatás
speciális kérdései miatti zaj egészen csak
a mi találmányunk, tehát magyar talál-
mány. A cél: nem hatni az igazgatóra,
hanem megbuktatni. Egész miniszternek
nézik - írja Gyulai -, aki ellen ellenzéket
kell szervezni. A zaj erősbül, a közönség
mindent elhiszen, mert akik bátran és
sokszor állítanak valamit, mindig hitelre
találnak azok előtt, akik bizonyosan nem
tudják azt."

Mi a pikantériája, hogy hol találtam
meg én ezt a Gyulai-idézetet? Egy Hó-
man Bálint-kötetben, aki a Nemzeti Szín-
ház 1935-ös átszervezésével és az azutáni
évekkel kapcsolatban többek közt azt is
írja: „Elhiszem a mi színikritikusaink
teljes jóhiszeműségét, tudom azonban,
hogy emberek, ennél fogva emberi
gyengéik is vannak, nem tudnak szaba-
dulni saját színházpolitikai és művészeti
elgondolásaik és saját szubjektív infor-
mációik hatása alól. Igen nehéz a tárgyi-
lagosság ott, ahol a bíráló magát véli a
legkiválóbb szakembernek, sőt esetleg
még direktori vagy rendezői ambíciói is
vannak. Nagyon nehéz objektívnek len-
nünk, ha darabunkat visszautasították.
Nehéz pártatlanul ítélkeznie annak, aki-
nek fülébe állandóan panaszokat duruzsol
otthon a mellőzött feleség, leány vagy
más hozzátartozó. A kritika gyakoroljon
egy kis önkritikát, és akkor újra vissza
fogja szerezni tekintélyét, mert ma, saj-
nos, ez a tekintély elveszett. A gondolko-
dó közönség a színházi sikerek és buká-
sok számos tanúsága szerint teljesen
függetlenítette magát a színikritikusok
befolyása alól." Nem sok változott, saj-
nos. Remélem, hogy változni fog. Ha
annyit tanulnak kritikusaink ebből az
egész rendezvénysorozatból, amennyit,
bízvást mondhatom, mi tanultunk. Tőlük
is tanultunk.

El kell még mondani valamit, amivel
kapcsolatban úgy érzem, hogy nem lehe-
tek mint főtitkár sem kívülálló, hiszen
annyira érdekli, foglalkoztatja az egész
magyar színházi közéletet, hogy ezek kö-
zött az Aczél elvtárshoz intézett kérdések
között is ott volt. Ez a Nemzeti Színház
ügye. Volt egy kérdés, hogy „mi indo-
kolta a nemzeti színházi változásokat?",
és a kérdést úgy tették fel, mintha Szé-
kely Gábort és Zsámbéki Gábort levál-
tották volna a Nemzeti Színház éléről.
Miután ennek az egész dolognak a tör-
ténetét nagyon közelről ismerem, fele-
lősségem tudatában állítom, hogy a dolog
nem így történt. A dolog úgy történt,
hogy egyedül Sziládi Jánost váltották le a
Nemzeti Színház éléről, helyette Malo-
nyai Dezsőt és Vámos Lászlót bízták meg
a színház igazgatói, illetve művészeti ve-
zetésével, és én személy szerint arra a
kérdésre, hogy Zsámbéki Gáborral és
Székely Gáborral szívesen dolgoznék-e,
azt a választ adtam, hogy nem hogy szí-
vesen dolgoznék, de azt kérem, hogy po-
zíciójukban és címükben is erősítsék meg
őket, miután mind a kettőt igen ki-váló
rendezőnek, színházi szakembernek
tartom, és nagyon boldog lennék, ha a
Nemzeti Színháznak továbbra is ilyen
rendezői lennének. Az, hogy mi moti-
válta úgy a dolgokat, hogy ez végül nem
így történt, arra nem én vagyok illetékes
felvilágosítást adni, de az biztos, hogy
egy ilyen kérdést -- ha olyan nagyon jól
értesült a magyar sajtó -, akkor ezt a kér-
dést nem lehet így föltenni, mert ez így
nem igaz. Továbbá: volt egy ilyen mon-
dat: „A világpiacon valamennyi európai
szocialista ország színházművészetét
jegyzik, elsősorban kiemelkedő rendező-
ik révén, csak a magyart nem. Most ki-
alakult egy olyan rendezői iskola (Szé-
kely és Zsámbéki mellett Babarczy,
Ascher, Paál, Ács, Szikora), mely végre
áttörheti ezt a falat." Most nem azt aka-
rom mondani, hogy miért ne törhetné át
továbbiakban is a falat, de kérdezem,
hogy ebből a felsorolásból miért hiányzik
Lengyel, Kerényi, Marton, Gali, Valló,
Sík, Bor József neve - most csak
kapásból említek néhányat. Ez is egyfajta
ízlésterror, hölgyeim és uraim. Arra a
mondatra, hogy „az új magyar drámaírás
jelenleg épp stagnál, még a kultuszát
igazán szív ügyének érző Vígszínház se tud
már jó ideje jelentős újdonságot életre
hívni" - erről a későbbiekben egy frissebb
élményem kapcsán szeretnék szólni. Volt
még Aczél elvtárshoz egy ilyen kérdés,
hogy „bírálható lesz-e az új Nemzeti



Színház? Vagy létezik-e olyan kultúrpo-
litikai intenció, hogy a kritika kezelje
kesztyűs kézzel az első produkciókat, mint
ahogy a Népszínház megalakulása-kor
történt". E z t nevezem inszinuációnak,
prejudikációnak! Pályám harmincöt éve
alatt még sosem állt mögöttem olyan
hatalom, amelyik elrendelte volna, hogy az,
amit csinálok, kötelezően tessék. Ezt vissza
kellett volna utasítanom. Nem tartottam
ízlésesnek ott, abban a körben. Most hadd
utasítsam vissza. Mert mi van ebben a
kérdésben a sorok között? Az: mi már
tudjuk, hogy az a színház olyan lesz, hogy
kesztyűs kézzel kell bánni vele. Nem
tudom, a Népszínház megalakulásakor
hogyan volt, nem voltam ott - egyébként
nyilvánvaló, az első, a Gyurkó-féle
megalakulásról van szó -, de itt most
elmondhatom, hogy elnéző lekezelésre nem
tartunk igényt, sőt kikérjük magunknak. De
azt még inkább kikérjük magunknak, hogy
prejudikáljanak, hogy eleve úgy kezeljenek
le minket, mint akikkel kesztyűs kézzel kell
bánni. Generációváltás. Ez a szó is szerepel
itt egy kérdésben. Nagyon rossz szó. Mi az,
hogy generációváltás? Aczél elvtárs egy
nagyon jó példát mondott erre, a staféta-
példát, ahol együttfutnak a váltásnál, az A
finisében vele fut B, és amikor már befu-
tott, lendületbe futott, akkor adja át a
stafétabotot, nem pedig odadobja a vál-
tásnál. Az a baj, és azért került sor erre az
egész nemzeti színházi helyzetre, mert
állandóan generációváltásról van szó,
holott harminc év legnagyobb bűne az,
hogy a Nemzeti Színházba harminc év alatt
nem tette be a lábát a ma hetven-, illetve
hatvanéves generáción kívül senki sem. A
mindenkori fiatalok átutazóhelye volt a
Nemzeti, és ha tizenöt évvel ezelőtt
Zsámbéki, Székely vagy Ruszt ott kezdi a
pályáját, vagy harminc évvel ezelőtt
mindazok, akik az én generációmból a
Nemzeti Színházban töltötték az inaséve-
ket, ott maradnak, és nem folyik harminc
évig ez a megszervezetlen káderpazarlás,
akkor nem kellett volna egy jobb sorsra
érdemes, tisztességes embert oda-állítani a
Nemzeti Színház élére, és elhitetni vele,
hogy ő, aki még soha életében hátulról nem
ment be színházba, el tudja vezetni a
Nemzetit. Őt váltották le, korrigálva egy
rossz elképzelést, és odatettek két olyan
embert, akik harminc-harmincöt éve
gyakorlatban csinálják ezt. Ezt el kellett itt
mondanom.

A szcenikus tagozat ugyancsak folytatta
azt a jó munkát, amit évek óta folytat.
Nemsokára, 1983 februárjában egy eddi

M

ginél sokkal teljesebb és nagyobb kiállítás
lesz a szcenikusok munkájából a
Műcsarnokban, amely egyben talán selej-
tezője is lehet az 1983-as prágai kvadrien-
nálénak. A. dramaturg tagozat is tervsze-
rűen és igen jól dolgozott. Sajnos, éppen a
rendező és színész tagozatról mondhatok
kevesebb jót. A színész tagozatnak volt
egy eléggé viharos alakuló ülése, majd
utána a dolog elaludt. Nem tudom, miért
történt ez így, de valami rossz fajta sér-
tődésre gyanakszom. .A rendező tagozat
egy nagyon jó megbeszélést tartott, de
sajnos csak egyet. Viszont úgy gondolom,
hogy az is rendező tagozati munka, hogy
ezeket az előadásvitákat megcsináltuk. És
most válaszolok Sándor Ivánnak, hogy
miért nem vidéki rendezők bíráltak vidéki
előadásokat? .Azért, amiért ha lesz majd
budapesti vita, akkor a vidéki rendezők
fogják bírálni a budapestieket, egy érzem,
így ez tisztességesebb és kevesebb
félrecsúszásra ad lehetőséget. l a ezeket a
vitákat is beleszámítom, akkor a rendező
szakosztály is szépen dolgozott.

Valamiről még bocsánat, ha egy ki-
csikét csapongok, mert nem volt időm
összeszedni csoportok szerint a kérdése-
ket. Az előbb érintettem a Nemzeti. Szín-
házzal kapcsolatban a káderpolitikát. Azt
gondolom, hogy most is nagyon sok
vidéki és budapesti színház vezetői prob-
lémákkal küzd. Az elmúlt évek szinte
helyrehozhatatlan vétke, hogy az olyan
típusú színházi vezetőket, mint például

Bozóky Nyíregyházán, idő előtt nyug-
díjazott vagy kiiktatott a magyar színházi
közéletből. Most csak egy példát mondok,
Lendvay Ferencét. És helyettük nem
mindig jól megválasztott, gyakorlatlan
embereket ültetett a kulturális vezetés
fontos pozíciókba, akik ennek, egyik
pillanatról a másikra, betanító híján, nem
tudnak megfelelni. Itt is a stafétabotelvnek
kellene jobban érvénye-sülnie. Az Aczél
elvtárssal történt vitán fölmerült még
valami. Mészáros Tamás két
megjegyzésére szeretnék utalni. Ő azt
mondta, ha valakit el akarunk vágni,
meggyanúsítjuk rendszerellenességgel. Ez
egyfelől igaz. De sokkal igazabb, ha
meggyanúsítjuk konformizmussal. Ezzel
ma előbb el lehet valakit vágni, úgy gon-
dolom. Á másik egy aránykérdés. Mé-
száros Tamás azt mondta, hogy a Nemzeti
Színháznak számtalan előadását nem
dicsérte. Ezt fölírtain magamnak ...
Pestiesen: „nekem legyen mondva"!
Nagyon szeretném, hogy amikor engem
majd esetleg dicsér, akkor úgy dicsérjen,
ahogy a Nemzeti Színházat elmarasztalta.
Ha minden irányban ugyanazt értjük
dicséretnek, elmarasztalásnak, akkor majd
azt hiszem elmondhatjuk, hogy
manipulálatlanul és eleve elhatározó
szándék nélkül - úgy, ahogy ezeken a
vitákon történt - nyúltunk hozzá egy-egy
ember vagy színház munkájához. Rossz
rágondolni arra, hogy mi lenne akkor, ha
egyszer a sors valami módon meg tudna
tréfálni egy-egy hozzászólót
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vagy egy-egy kritikust, leejtené valahová
helikopterről két előadásra, amikről sem-
mit nem tud, és azt mondanánk, hogy az,
amit X. rendezett, azt Y. rendezte, és amit
Y. rendezett, azt X. rendezte. Olvashat-
nánk a két cikk, a két értékelés közötti
különbséget.

Egy utolsó, nem jelentéktelen téma: a
magyar dráma kérdése. Azt a megfogal-
mazást, hogy „a magyar dráma stagná-
lása", ezt ugyan lehet hogy még el tudom
fogadni, de ez is erősen vitatható. Azt a
sajnálatos dolgot azonban, ami né-hány
nappal ezelőtt történt, azt csak szégyellni
tudom, a magam részéről is. Az történt
ugyanis, hogy a minisztérium né-
hányunkat összehívott a Színházi Inté-
zetbe, ahol egy olasz párt- és sajtókül-
döttséggel találkoztunk. Körülbelül
nyolcan voltunk ott magyar részről, és
körülbelül nyolcan olasz részről. El-
hangzott ott egy olyan mondat, hogy
Örkény halála óta a magyar drámairoda-
lom lényegében stagnál. De talán ennél
erősebben hangzott el. Es ez nem lett
volna baj akkor, ha mellétettük volna azt,
hogy „de ír ez meg ez, ír és működik,
létezik, és még vannak, ha nem is olyan
számban, mint hisszük, előadatlan dara-
bok a fiókokban". A kínos az volt, ami-
kor utána egy olasz, nagyon jól értesült
hozzászóló megkérdezte, hogy mi a véle-
ményünk nekünk Hubayról, Csurkáról,
Gyurkovicsról. Úgy emlékszem, talán
még mondott egy-két nevet -- tehát egy
olasznak kellett fölhívni a figyelmet a
magyar drámairodalomra és a magyar
drámaírókra. Hubay Miklós, még aznap
este nekem ezt nagyon szenvedélyesen és
jogosan méltatlankodva visszakérdez-te,
hogy lehet az, hogy neki egy firenzei
egyetemi tanár úgy meséli az összejöve-
telt, hogy azon neki, az olasznak kellett a
magyar drámairodalmat velünk szem-ben
propagálnia. Akkor is nagyon szé-
gyelltem magam, ha utólag ott megpró-
báltuk is a valóban kínos szituációt kor-
rigálni. Valami módon ez is ugyanebbe a
komplexumba tartozik, azért mondtam el.
Bizonyos irányzatainkkal, bizonyos
személyekkel, bizonyos irodalomról és
művészetről való elképzelésekkel nem
sáfárkodunk elég jól, elég tisztességesen.
Ha ennek a három hétnek valami ered-
ménye van, akkor az az, hogy a sebek
nagyrészt fölfakadtak, és egy olyan új
hangnem kezdődött el ezeken a vitákon,
amelyek azt a reményt keltik, hogy
valami visszament nulla pontra, és valami
közös, nagyon fontos munkát tiszta lappal
lehet folytatni.

KOLTAI TAMÁS

Színházi találkozóra
szükség van

Én nem vagyok olyan jó szónok, mint
Vámos László, ezért a felszólalásomat
írásban készítettem el. Mesterségem az
írott szó, és a pontos fogalmazás igénye
megköveteli, hogy a pontosvesszők,
vesszők, gondolatjelek átvitt értelemben
is a helyükön legyenek. Másrészt viszont
azért örülök annak, hogy előre elkészí-
tettem a beszámolómat, mert nagyon sok
hasonló vagy azonos gondolat van ben-
ne, mint Vámos László beszámolójában.
Ez azért jó, mert kiderül, hogy sok min-
dent hasonlóan látunk, anélkül, hogy
egymást befolyásolnánk.

Mielőtt erre rátérnék, szeretnék reflek-
tálni arra, amit nem szorosan véve az Or-
szágos Színházi Találkozó eseményeihez
és vitáihoz kapcsolva mondott el. A
Gyulai-idézet rendkívül meggyőző. Én
nem készültem föl hasonlóval, de azt
hiszem, ha most hazamennék, akár a
könyvtárban, akár a saját könyvtáramban
percek alatt olyan idézeteket tudnék
találni, amelyek kiegészítik a Gyulai-
idézetet. Vagy az ellenkezőjét mondják.
Persze örülök, hogy erre a „papír nélküli"

felszólalásra módom van, mert őszintén
szólva magam is éreztem, hogy
túlságosan szép, vagyis idilli az a kép, ami
most a találkozó alapján kialakult, s amit
az én leírt beszámolóm is tükröz. (Mind-
ettől függetlenül el fogom mondani.) De
naivság volt azt hinni, hogy a magyar
színházi élet ceterum censeója, ami most itt
elhangzott - s ami legalább tíz-tizenöt
éve, amióta hasonló összejövetelekre
járok, mindig elhangzik -, ezúttal kivé-
telesen elmarad. Ezt a refrént - hogy
mégis hozzak egy idézetet - már Vörös-
marty is gúnnyal említette, valahogy így:
„Minden színházi zűrzavarnak, elé-
gületlenségnek kútfeje s tápja színibírá-
latainkban van." Mármint egyesek sze-
rint. Én ezt ma sem érzem igaznak. Es az
elmúlt hetekben megvalósult vitákat,
beszélgetéseket - beleértve az Aczél elv-
társnál tartottat - pontosan azért érzem
fontosnak, mert rendkívül őszintén, azt
lehet mondani, keményen és „belülről"
hangzottak el a kérdések és a válaszok.
Azok is, amelyeket írásba foglaltunk, és
azok is, amelyeket szóban mondtunk el.

Én nem érzek diszkrepanciát sem az
Aczél elvtárshoz intézett írásbeli kérdések
és az ottani vita hangja, módszere,
tartalma között, sem a színikritikusok
írásbeli, sajtóbeli működése, ténykedése -
magyarul a színikritikák - és a vitákon
elhangzott, valóban nagyon kemény és
nagyon tisztességes bírálatok között.

Nem szeretnék kitérni Szász Péter ink-
riminált cikkére, aminek a bírálatával
teljes mértékben egyetértek. A kritikus
tagozaton belül magunk is keresünk egy
formát, aminek a segítségével állást foglal-
hatnánk bizonyos színikritikai megnyil-
vánulások szakmai vagy etikai jogo-
sultságáról. Felelősséget természetesen
egyetlen színikritikai megnyilvánulásért
sem vállalhatunk. Ilyen felelősséget leg-
feljebb a rovatvezető vagy a főszerkesztő
vállalhat. A mi dolgunk az, hogy olyan
légkört teremtsünk a tagozaton belül,
amely - valamiféle öntisztulási folyamat
során - kiveti magából a kritikusi tevé-
kenységgel szakmai vagy etikai szem-
pontból összeegyeztethetetlen megnyil-
vánulásokat. De még egyszer mondom,
nem érzek eltérést általában az írásbeli és a
szóbeli megfogalmazások között, sem a
hangnemet, sem a bírálat tartalmát te-
kintve.

Ami ezt a tartalmat illeti: a magyar
színház légköre pillanatnyilag elég ke-
véssé alkalmas arra, hogy őszintén, nyíl-
tan és a tartalmi kérdésekről beszéljünk.
Ennek okairól megpróbáltam írni a Kritika
májusi számában, úgyhogy nem sze-
retném elismételni, bár - gondolom - azt a
cikket nem mindenki olvasta. Csak annyit
tennék hozzá, hogy maga a fesztivál és a
vita azért volt jó, mert ezekre a lényegi
kérdésekre, ezeknek a kérdések-nek a
megtárgyalására lehetőséget adott.
Meggyőződésem, hogy akár az Aczél elv-
társnak írásban föltett kérdések, akár az
ottani vitán, beszélgetésen elhangzott
kérdések azért tűnhettek meglepőnek,
mert nem vagyunk hozzászokva ahhoz,
hogy ilyen nyíltan és őszintén beszéljünk
dolgokról. Ezt az őszinteséget vállalni
kell. Nem jó, ha a dolgokat titokzatosság
veszi körül. Tulajdonképpen egy roszszul
értelmezett, belterjes szemlélet alapján
megkérdezhetném, hogy egy nem
nyilvánosság elé szánt, „szakmaközi"
megbeszélés - tudniillik Aczél elvtárs
meghívása a kritikai tagozatba - mint
téma hogy kerül most ide. De nagyon jó,
hogy idekerült. Ha a vitás kérdések - be-
leértve a Nemzeti Színház kérdését és
más, a magyar színházi élethez
kapcsolódó kérdéseket - a sajtó
nyilvánossága


