
vitákon mégis megtörtént, sokszor rész-
letekbe menően; a szövetség vezetőségé-
nek feladata lesz az elhangzottakat össze-
gezni és a szakmai következtetéseket
levonni.

Én most csak egyetlen dologra szeret-
ném felhívni a figyelmet: arra, amit a leg-
fontosabbnak érzek, s bizonyos értelem-
ben válasznak is az általam feltett kérdé-
sekre. Az előadások egy részével kapcso-
latos fenntartásaimat ugyanis egyetlen jel-
zős szerkezetbe tudnám fogalmazni: ál-
talános színjátszás. Ez a fogalom egyetlen
vitán hangzott el tudomásom szerint,
egyetlen előadással kapcsolatban, de én
több esetben is érvényesnek éreztem.

Az általános színjátszásnak az a legfőbb
jellemzője, hogy nem szituál. Sem társa-
dalmilag, sem lélektanilag, sem drama-
turgiailag, sem színpadilag. Általános
érzéseket és általános gondolatokat fogal-
maz meg, magyarán közhelyeket - és ezek
az előadás közhelyei, függetlenül az
előadott drámától, amely esetleg mint
dráma a maga műfajában sokkal komple-
xebb, de mire megszólal a színpadon,
teljes regiszteréből annyit veszít, hogy
végül is egyszólamú lesz. Gyakran azzal
vádolnak bizonyos rendezőket, hogy
agyonértelmezett előadásokat hoznak létre.
Nos, ez a találkozó bővelkedett
alulértelmezett előadásokban, amolyan
semleges nemű, mindenhol mindig ér-
vényes általánosságokat közlő produk-
ciókban; akkor is, ha némelyik rendkívül
forszírozottan, erőszakoltan volt alulér-
telmezett, s ettől úgy tűnt, mintha túl lenne
terhelve elemzéssel.

Ezen a ponton be kell látni, hogy több-
ről van szó, mint szakmai kérdésekről.
Valójában az előadás szellemi horizontja-

világképéről, mai gondolkodásunkba
ágyazódásáról van szó. Ebben az érte-
lemben az általános színjátszáson, úgy
vélem, csak három előadás lépett túl. A
miskolciak Goldonija, a Major Tamás
rendezte C s e t e p a t é C hi o g g i á b a n , amely a
maga rafináltan naiv líraiságával a
priméren egyszerű emberi életvitel való-
sággal filozófiává. emelt bölcsességét és
derűjét fogalmazta meg, egyszersmind új
tartalommal töltve meg a magyar szín-ház
egyik legrosszabb hagyományát, az
anekdotikusságot. A másik előadás a
kaposváriak Ascher Tamás rendezte
Chicagója, amely drámai műegésznek
fogva föl a musicalműfaj egy érdemes ---
de épp a műfaj korlátai miatt még így sem
túlságosan mély - darabját, egyrészt
létrehozott egy a műformának tökélete-

sen megfelelő produkciót, másrészt ennél
valamivel többet: formás tanulmányt a
tömegpszichózis és a manipuláció ter-
mészetrajzáról. S végül mindennél nyo-
matékosabban említem a szolnoki Liliomot,
amelyet mintaszerű előadásnak tar-tok.
Értékmentőnek, amennyiben egy ma
látszólag előadhatatlan remekműből

s ez nem paradoxon Molnár agyon-
édesített, több mint giccsgyanús, ám
mesterien megcsinált külvárosi legendá-
jából felszínre hozta a valódi emberi drá-
mát, azt a réteget, amely benne volt a da-
rabban, de mindig is sziruppá cukrozottan.
Vagyis Babarczy László úgy töltött meg a
század elejére érvényes, szinte szo-
ciológiai tartalommal egy magyar drámát,
hogy az mind a mű saját korára nézve,
mind a mi számunkra érvényes-nek
mutatkozott, valóságos heurékaélménnyel
ajándékozott meg.

S végül néhány észrevétel a jövőre néz-
ve, a következő fesztivál szervezőinek
figyelmébe. t) Nem hiszem, hogy a fő-
városi színházak kihagyhatók a mustrából.
2) Félek, hogy az egy előadás, egy vita
szisztéma idővel mechanikussá válik és
kielégítetlenül hagy. Egy színház való-
jában csak a folyamatos munka alapján,
egy évad, sőt több évad összképéből ítél-
hető meg. Ezért 3) A jelenlegi szisztéma
meghagyása mellett is szükségesnek tar-
tanám, hogy minden évben legalább két-
három színház egymás után több pro-
dukcióval jelenjen meg, s akár hosszabb
ideig, folyamatosan játssza is az előadá-
sokat, ha van rájuk közönség. Erre a ven-
dégjátékra akár a találkozó idejében, akár
az évad más helyén kerülhetne sor. Egy-
egy ilyen sorozat végén valóban tartalmas,
átfogó vitákat lehetne rendez-ni egy-egy
színház általános tendenciája-ről, szellemi
horizontjáról, szakmai szín-vonaláról, És
még egyszer: ne maradja-nak ki a fővárosi
színházak.

Szeretném azzal befejezni, amivel kezd-
tem. A színházi találkozóra szükség van.
Találkozni annyit jelent, mint megismerni
egymást. Ott kell kezdeni, ahol Bergson
anekdotabeli embere. Meghallgatni a
másik plébánia papját. Egy idő után
természetesnek fogjuk találni, hogy
többféle szentbeszéd lehetséges, sőt -
horribile dictu - ugyanazt a szent-beszédet
is többféleképpen lehet elmondani. Ha
idáig eljutunk, akkor már nem vagyunk
messze attól, hogy toleráljuk egymás
ízlését, szemléletét, gondolkodását. S tán
még örömünket is leljük benne, hogy
minél több plébánián minél több-
féleképpen mondják a szentbeszédet.

SZINETÁR MIKLÓS

Az öntudatos
sikerkeresés

Kétszer néztem meg a Chicagót: Kecske-
méten és természetesen az Operettszín-
házban is.

S rájöttem, hogy milyen nehéz még
kétszeri impresszió alapján is összefüggő-
en megfogalmazni egy előadásról az ob-
jektív véleményünket. Szerencsére nem
vagyok kritikus. De engem nem feszé-
lyeznek olyan kötelezettségek, amelyek
egy kritikust kell hogy gátoljanak. Gon-
dolom, egy ilyen beszélgetésen megen-
gedhetem magamnak azt a luxust, hogy
szubjektív legyek, ellentétben azzal, amit
a kritikustól elvárok, hogy objektív
legyen. Én megengedhetem magam--nak
azt, hogy egy előadást egész aurájával és
környezetével együtt hagyjak magamra
hatni. Márpedig amit egy kritikustól
megkövetelek, hogy ezt ne tegye, hanem
csupán arról beszéljen, amit látott. S
végül talán megengedhetem magamnak,
hogy azt is éreztessem, hogy én hogyan
csináltam volna. Ez is olyan dolog, ami
egy kritikus részéről megbocsáthatatlan
lenne.

Azért vállaltam el ezt a megtisztelő
megbízatást, mert a musicalműfajt na-
gyon szeretem, fiatalkori életemre nagyon
nagy hatást tett. Mindig érdekel, hogy
ebben a műfajban mik történnek. Ezt a
darabot láttam Bécsben, méghozzá szé-
dületesen jó előadásban. De a bécsi elő-
adás nem is hasonlít ahhoz, ami Magyar-
országon látható. Az egy balett volt, ahol
egyetlen mondat sem hangzott el
valamifajta mozgáskíséret nélkül. Egy
elementáris, nagy szakmai tudással elő-
adott, eltáncolt produkció volt. Egész
Európából válogatták a csapatot, a leg-
jobb, a legtehetségesebb színészekből,
akik elsősorban táncosok, de tűrhetően
énekeltek is. Bennem tehát egy teljesen
más Chicago élt, mint amit Magyarorszá-
gon azután többször láttam.

Mi az, ami engem és sokunkat fiatal
korunkban a musical iránti lelkesedésre
hangolt? A musical paralel műfaja bizo-
nyos értelemben az operett. Amikor mi a
musicallel először találkoztunk - 1956
nyarán Bécsben a Kiss Me Kate-et láttam ,
akkor rám a dolog azért hatott elemi
erővel, mert az operett zárt világával
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szemben a musical - én így fogalmaztam
- maga a szabadság. Az operett egy ki-
alakult kanonikus műfaj, amely olyan,
mint egy szimfónia vagy egy szonáta a
maga vastörvényeivel. Aki ebben kom-
ponál, legyen az színész, rendező vagy
zeneszerző, annak ebben a közegben kell
megcsinálnia a magáét, a feladata az is,
hogy ezeket a törvényeket betartsa. A
musical pedig maga a szertelen szabad-
ság, amiben mindent lehetett. A musical
gesamtkunst, amiben ének, próza, balett,
az összes létező színpadi eszközök
együttesen hatnak. Feltámasztása valami
olyan össz-színháznak, amelyben egyik
elem sem tilos, és egyik sem megy a má-
sik rovására, ahol nincsenek törvények,
szóval nagyon durva és leegyszerűsítő
párhuzammal egy shakespeare-i színház a
racine-i színházzal szemben. Szabad, vad,
szertelen, törvénytelen színház, a
törvényekkel meghatározott, pontosan
körülírt kanonikus színházzal szemben.

Vannak nyitott művek és nem nyitott
művek. Például aki a Pillangókisasszonyt
másként rendezi, mint ahogy az le van
írva, az téved. Aki a Varázsfuvolát mindig
ugyanúgy rendezi, az is téved. Van-nak
művek, amelyek egyszeri előadási módot
diktálnak, és azt lehet tökéletesíteni, azt
lehet egyre magasabb szintre vinni, de
lényegében nem lehet változtatni. Es
vannak nyitott művek, amelyek attól
élnek, hogy mindig, mindenütt,
mindenkor az adott helyzethez igazodva
változtatják saját arcukat, formájukat. A
musical rendkívül nyitott műfaj, ami
mindent eltűr, a Chicago esetében még a

kaposvári sanzonos formát is, és egy töké-
letesen megkoreografált balettformát is,
amit Bécsben láttam. A musicalnek
persze több arca van. Az egyik az egy
korszerűsített operett, annak kanonikus
adottságai nélkül. Például a My Fair Lady.
Más a hangzása, másfajta dramaturgiával
építkezik, de végeredményben gon-
dolatvilága, szellemisége az operett foly-
tatása. A West Side Story nem az. A Kabaré
sem, a Chicago sem. Persze nem akarok
itt törvényeket felállítani. Semmit nem
utáltam úgy életemben, mint a színházat
különböző törvények és szabályok bék-
lyójába szorítani.

A kaposvári Chicago

Két előadást láttam. Az egyiket Kecske-
méten - és mivel nem vagyok kritikus,
beszélhetek a befogadókról vagyis ma-
gamról. Megérkeztem Kecskemétre, és
láttam egy szabályos színielőadást, nor-
mális közönséggel, köztük hat-nyolc pro-
fi színházbarát, itta közönséggel találkoz-
tam - úgy szoktuk régen mondani, hogy a
bérlővel, amely azonban teljesen más,
mint akár egy évtizeddel ezelőtt is. A
maga módján sokkal toleránsabb, sokkal
kulturáltabb, sokkal kevésbé agreszszív,
de azért hagyományosat, zenés mű-
fajban operettszerűt váró közönség. Le-
ültem, s látva ezt az alapjában operettet
váró közeget, én az első perctől kezdve
ott a kaposvári színháznak - nem tehetek
róla - lelkes szurkolója voltam, hogy az
előadás áttörjön és siker legyen. És az
előadás legfőbb értékének azt tartom,
hogy ott és abban a közeg-

ben érezhetően áttört és sikere volt.
Emlékszem, egyszer régen a József Attila
Színházban, ahol a legendás Sebestyén
Dódi premieren elfordult a színpadtól, és
mint egy orvos, belehallgatott a tapsba.
Utána azt mondta: ez egészséges taps.
Akkor én megtanultam, hogy az
egészséges taps a valódi. Az udvarias
taps az csak koreográfia, ami jár, a hecc-
taps, az viszont csak tüntetés. Az egész-
séges taps a néző természetes együttérzé-
se és együttélése a színpaddal.

Hadd mondjam el az előadásról szóló
észrevételeimet az általam nagyon elfo-
gadott és jól fogadott Kecskeméten ját-
szott kaposvári Chicagóról. Az előadás
előnye, hogy lendületes, nem unalmas,
hallatlanul intenzív. Ezt a darabot én más
magyar előadásban is láttam, és csak az
udvariasság tartott ott, hogy ne menjek el
az első felvonás után, mert majd meg-
haltam az unalomtól. Ami viszont a ka-
posvári előadásból árad -- s ami ma már a
repertoárszínházainkban oly ritka - az az,
hogy a dolognak fontossága van, a
dolognak tétje van, a színpadon életha-
lálküzdelem folyik. Ebből adódik az
intenzitás, erő, magával ragadó tempó.

A másik, ami engem nagyon megraga-
dott: hogy ezen a színpadon mindig arról
van szó, amiről akarták, hogy szó legyen.
Tehát számomra mindig teljesen világos
a közlendő, a dolgokat nem kenik el.
Pedig óriási a csábítás, hogy az elő-adás
vakvágányra menjen, például pri-
madonnavetélkedőbe. S gondolom, el-
viselhetetlenül unalmasan arról szól, hogy
melyik primadonna öltözi le a másikat,
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mert egy ponton túl ez a vetélkedő ma már
élettani unalommal jár. Itt ez nem volt. Itt
a két hősnő között a színpadon egy nagyon
szoros, nagyon feszes összjáték folyt, s
többek között éppen ezzel lehetett elérni,
hogy mindig pontosan arról volt szó,
amiről akarták a színészek és a rendező. És
én mindig szeretem, ha pontosan,
világosan, akár szájbarágós didaktikával
is, de érthető az, amiről szó van.

Tetszett az is, hogy ez egy jó értelem-
ben vett színészszínház volt. 'Fele jobb-nál
jobb alakításokkal. Akik bejönnek, ott
vannak, jelenlétük van. Ellentétben az
úgynevezett rendezői színházzal, itt nem
alázatos csapatjátékosok jönnek be, akik
az ügynek alávetve magukat liheg-nek az
ötvenes évek szellemében, szerényen,
hogy mi nem vagyunk, csak az ügy van.
Aki itt egyszer beszabadult a színpadra, az
nehezen ment ki onnan. S ennek én
nagyon örültem, mert azért megyek
színházba, hogy élő embert lássak.

És nagyon tetszett az, hogy ez rendezői
színház volt amellett, hogy színészi szín-
ház. Sok évet letöltöttem a Fővárosi
Operettszínházban, pontosan tudom, mik
azok a veszélyek és mi az, amit a mai néző
nem is vesz észre, aminek egy előadásból
ki kell maradnia ahhoz, hogy élvezhető és
jó legyen. Szóval mennyi fajta kokettálást,
időhúzást, mennyi fajta olcsó
szimpátiavadászatot, mennyi fajta
tradicionális vacakságot ciánoztak itt ki.
Ugyanakkor az egész előadásnak hallat-
lanul jó a szakmai színvonala, amit én

mindig becsülök, mert nálunk a szakmát
kezdik elfelejteni. És még valami, ami az
úgynevezett modern színházban sze-
rencsére megmaradt, ellentétben az ú g y -

nevezett modern filmmel. Én azt szere-
tem, ha egy színházi stílusnak ereje van,
intenzitása van, szuggesztivitása van. Na
most, a sok bágyadt, plöttyedt, impotens
modern film után, amelyik csak úgy van,
lebeg, mísze van, meg nincs befejezve
stb., végre valami erőszakos. Bár a
rendező tesz egy kísérletet arra, hogy a
végén megmutassa, hogy nem kell
hatásvadász befejezés, szóval ő tudja a kö-
telező modern leckét, mégis az egésznek
áradó ereje van.

Nagyon tetszett, hogy ez egy sikert
kereső előadás. Nem szeretem, amikor a
közönséget ki akarják utálni, de a végén
tapsért hajlonganak, hogy a néző tapssal
jutalmazza azt, aki ki akarta őket utálni.
Ez, ismétlem, sikerkereső előadás volt, de
nem sikerhajhász előadás. Nagyon
pontosan és precízen érezte, hogy hol kell
továbbmenni, hol nem szabad a sikerben
fürdeni. A z a z a sikernek egy nagyon
pontosan kiszámított, borotvaélen táncoló,
de intenzív kiharcolása ment végbe. Erről
elmondok egy példát. Az ötvenes években
háromféleképpen köszönték meg a tapsot.
A Nemzetiben kijöttek a színészek,
megálltak, öntudatosan, büszkén,
meghajoltak, jók voltunk, ezt nyújtottuk,
köszönjük a tapsot. Az akkori Madách
Színházban a színészek szégyenkezve
jöttek ki. Meglestek alkotás köz-ben,
hogyan kerültek ezek a nézők ide, ez egy
laboratórium, ez egy műhely, itt

nagy létkérdésekről van szó, kikérem
magamnak, hogy nézzenek, pláne, hogy
tapsoljanak, fuj, de azért közben hajlong-
tak, mert az ügyelő kilökdöste őket. Az
Operettszínházban kijöttek és azt mond-
ták: „Csókolom! Köszönöm! Imádlak!
Még! Újra!" A sikerkeresésnek ez a három
alaptípusa, persze kissé pamfletszerűen.
Az egyik az az álintellektuális, mindenkori
úrigyerek-színház, amelyik le akarja a
színházat öntözni intellektuáliskodó lével,
amelyik az ősi görög, shakesperare-i,
mozarti hagyománytól elrugaszkodva
megpróbálja a színházat laboratóriummá
alakítani, és végül kikér magának mindent,
ami a siker érdeké-ben van. A másik a
sikerrel való vissza-élés példája. Nekem a
régi Nemzeti Szín-ház nagyon öntudatos,
tisztességes siker-keresése volt az, ami
ebben a kaposvári előadásban megjelent és
szimpatikus volt.

Nagyon tetszett a zenekar. Intenzív volt,
kemény volt. Egyszer Ferencsik János
mondta azt, hogy az egyik legnehezebb
dolog a világon Johann Strausst dirigálni,
gyakran nehezebb, mint az összes Richard
Strausst v a g y Wagnert, mert egy kemény,
határozott, pontos ritmust megtalálni
nagyon nehéz, egyszerűen azért, mert
semmi sem takarja el.

A díszlettől és a jelmeztől viszont nem
voltam elragadtatva, bár óvatos vagyok a
megítélésével, mert nem tudom, hogy
mennyi a szándék és mennyi a lehetőségek
hiánya. Ami nekem Kecskeméten még
nem tetszett, az az, hogy helyenként némi
hajszoltságot éreztem az előadás



ritmusában, ám ez a pesti előadáson na-
gyon szépen a helyére került. Úgy érzem,
néhány helyen a színészek technikával
nem bírták a szándékot. Az a vélemé-
nyem, hogy egy színész mindig mindent
addig csináljon, ameddig tud. Egy mű-
vész akkor ugorjon három métert, ha
négyet tud, akkor könnyen ugorja a hár-
mat. Akkor jó a kocsi, ha úgy megy száz
kilométerrel, hogy érzem, még százhúsz-
szal is tudnék menni. Ha úgy megyek
száz kilométerrel, hogy lent van tövig a
lábam, és érzem, hogy a motoromban
mindjárt felforr a víz, akkor ne menjek
százzal. Időnként azt éreztem, hogy egy-
szerűen a technikai teljesítőképességen
túl van a diktált tempó.

A másik, ezzel összefüggő dolog: né-
hány helyen azt éreztem, hogy az inten-
zitás görcsösségbe megy át. Persze, ez
mindig divat kérdése is. Van, amikor a
laza a divat, van, amikor a görcsös. A mű-
vészet állandó váltógazdálkodást folytat.
Egyszer bemegy az ember a színházba,
és látja, hogy minden jelzett. Es akkor
bejön egy fiatal rendező és azt mondja,
ki volt az az öreg barom, aki mindent
jelzett, és naturalista díszleteket rak föl,
és ez megy tíz évig. Akkor bejön egy
fiatal rendező és azt mondja, ki volt az
az öreg barom . . . és fölrak jelzéseket, és
megint megy tíz évig stb. stb. Persze a
dolgok nem így ismétlődnek meg, klasz-
szikus után jön a romantikus és viszont.
Laza után görcsös, majd megint laza.

Visszatérve a görcsre. Van, aki sokat
dolgozik, s akkor félek, hogy elfárad.
Attól félek, hogy egy idő után az izmok
fölmondják a szolgálatot. De van egy
másik élettani dolog is. A klasszikus mű-
vekben azért váltják a gyors és a lassú
tételt, mert mi emberek a változatosságot
szeretjük. Namármost, ha egy elő-adás
elkezdődik intenzíven, akkor nagyon
gyakran - a Chicago esetében nem - az
első tíz percben oda vagyok szögezve a
székhez, a harmincadik percben még
mindig izgatott vagyok, a negyvenedik-
ben lassan kezdek leereszteni, s végül va-
lami borzasztó álmosság száll az emberre
a második felvonás közepén.

Egészében viszont Kecskeméten egy
nagyon magával ragadó, szimpatikus,
sok-sok - mai szóval - üzenetet tartalmazó
előadást láttam, ami egy percig sem
untatott, végig ébren tartott, gondolatokat
ébresztett. Szóval jó kulináris színházi
hangulatot adott. Egész úton hazafelé
Pestig tele voltam gondolatokkal. Nagyon
jól éreztem magamat. Egyébként már
kerestem valami ellenté-

tes szót a kulinárisra. Gondoltam, talán
diarektikus, a diare meg a rectum szó, hát
ha kulináris az egyik oldalon, akkor a
másik oldalon nyilván ennek az ellen-
kezője kéne hogy legyen. Diarektikus.
De ez a Chicago nem volt az.

A „rituális külsőségek"

Aztán beültem tegnap az Operettszín-
házba, és megjelentek a rituális külsősé-
gek: a tömeg, a rendőr, az egyenfarme-
rek, az egyenpapucsok, az egyentarisz-
nyák. A kanonizált Kaposvár körüli szer-
tartás, és rögtön ellenszenvet éreztem, és
elővettem a kritikusabb eszemet, és rög-
tön másféleképpen kezdtem figyelni az
előadást. Egyrészt azért, mert gyerekko-
rom óta utálom az uniformisokat, legyen
az katonai uniformis, egyenlódenkabát,
egyenmicisapka, egyenértelmiségi sze-
relés. Minden, ami ilyen, a „mi összetar-
tozunk" álszellemet sugallja, az világéle-
temben taszított. A művészetben mindig
az izgatott, ha egy-egy divat ellen lehetett
valamit csinálni, több-kevesebb sikerrel.
Most éreztem meg, magamon kellett
tapasztalnom annak a kínjait, hogy
hogyan lehet az ember objektív akkor,
amikor valamilyen előzetes hold-udvar,
előzetes információ már elvette a
jókedvét. Annyit azért el kell mondani,
hogy szerintem ezek a vidéki találkozók
így szerencsétlen rendezvények. Ha én
lennék a rendező szerv, annyit hagynám
játszani az egyes vidéki színházakat,
amennyi közönséget tudnak vonzani. Ha
van tízháznyi közönség, játsszon tízszer.
Nem értem ezt a mesterséges hiányter-
mést, ami évek óta folyik a vidéki szín-
házak vendégszerepléseikor! (Persze,
lehet, hogy az irigység beszél belőlem,
mert minden rendező élete nagy álma,
hogy rendőrök tartsák féken a bejutni
akaró tömeget.)

De azért hadd mondjak el egy anekdo-
tát Ferenc Józsefről. Amikor vadászni
járt, akkor mindig egy öreg királyi va-
dász kísérte, és következő volt a rituálé, a
ceremónia: az öreg levette a kalapját, a
király beszállt a kocsiba, és akkor az öreg
vadász indult, fölszállt a bakra, és azt
mondta neki Ferenc József: „De kérem,
jöjjön, üljön mellém!" És akkor az öreg
leszállt és beült. És ez így ment éveken
át. Ő mindig föl akart szállni a bakra, a
király mindig azt mondta, hát jöjjön,
üljön le. Történt ez egészen addig,
ameddig az öreg elfáradt, lepetyhüdt,
úgyhogy már csak jelzésszerűen rakta fel
a lábát a bakra, látszott, hogy nem
gondolja komolyan ... A király

ezt észrevette. És nem szólt, és soha töb-
bet nem hívta. Szóval tegnap már a balhé-
rituálé csak olyan jelzésszerűen ment. A
rendőrök már vidámak voltak, tudták,
hogy igazi balhé úgyse lesz, a rendőrautó
már csak kellék volt. Az a bizonyos
közönség is úgy állt ott, hogy pontosan
tudta, úgyis be fog jutni. Szóval az egész
rituálé már nagyon mechanikus volt.
Mindenki azt várta, hogy a király helyett
kijön valaki a színházból, és azt mondja,
hogy „gyerekek, ez már nagyon
mechanikus, és ne csináljuk tovább, mert a
dolog elveszíti az értelmét ..."

És utána a nézőtéren is kedvetlen vol-
tam. Nem tudom, mit kedvelek kevésbé.
A lázas szemű tüntetőket, bár a dolog már
megkopott, mert régen több mártirológia
lengte körül -, na most, ezt szeretem-e
kevésbé vagy a nyakkendősök-nek az
ellendrukkját? Egyiket se szeretem,
őszintén. A magyar lónak sajnos itt is
csak két oldala van, s az a tapasztalatom,
hogy föltételezik egymást. Egyik alakítja
ki a másikat. Volt erről egy kellemetlen
élményem. Forgatták Hobo filmjét a
Tabánban, és kihívott az úszómester, hogy
jöjjek ki és nézzem meg, hogy mi ez,
amit itt csinálnak. És akkor a következőt
láttam: egy csomó srác tényleg részegen,
még késeltek is, lányokat tepertek le,
szóval borzasztó gusztustalan, szörnyű
látvány volt. S a másik oldalon, szombat
délután lévén, állt körbe a pesti úri
közönség, gyereket sétáltatva, papák,
mamák, kiöltözve a derék pesti polgárok,
és áradt belőlük a gyűlölet: „Ezeket meg
kell lincselni, ezeket kiherélném, megöl-
ném!" És én meg ott álltam, és nem
tudtam, melyikük a rémesebb.

A színészek

De vissza az előadáshoz. Néhány szót
arról, amit az előbb még nem mondtam
el. A Roxie. Nagyszerűnek tartom az
alakítást, elementárisnak, igazinak, ma-
gával ragadónak. Hogy kifogást mond-
jak, nekem két jelenet nem tetszett. Az
egyik a ringatódal. Ott én hiányolok
valami olyan női zsenialitást, amitől a
férj bedől neki. Ha itt a Roxie varázslato-
sabb, nőibb, gyengébb, elesettebb, síró-
sabb, szóval több női eszközt vetne be
annak érdekében, amit el akar érni, akkor
a jelenet hihetőbb lenne. Ugyanez a for-
dulat hiányzik nekem akkor, amikor az
ügyvédnek ajánlatot tesz. Én ezen a két
ponton sokkal többet utalnék vissza a
színjátéknak az erotikus templom jelle-
gére. Erotika alatt sosem azt értem, hogy
valaki levetkőzik a színpadon. Az lehet



jó is, rossz is. A szexualitás az egy „bűnös"
dolog, és annak titka van. I la nincs titka,
megette a fene. Én életem legerotikusabb
pillanatát Mezei Máriától éltem át, amikor
egyszer az Operettszínházban átnézett a
válla fölött Sárdy János-ra ... Tudniillik a
szexualitás az egy sugárzás, az tartalmi
felkínálkozás és nem fizikai. Ez a sugárzó
két pillanat hiányzott Csákányi Eszter
alakításából. Külön-ben nagyon izgalmas
színésznő. Két arca van. Ha külön-külön
találkoznék a komoly arcú Csákányival és
a mosolygó arcúval, nem ismerném meg.
Borzasztó izgalmas feszültséget okoz ez a
kettősség.

Spindler Bélát nagyon szeretem, nem
titkolom. Neki egészen varázslatos hang-ja
van. De van egy műhangja is, s ezt egy
kicsit sokat használja az előadás folyamán.
Egyáltalán sok az úgynevezett stílus, kicsit
sok az idézőjel. Ide kívánkozik az a
bizonyos nemzeti színházi anekdota,
amikor azt kérdik a portástól, hogy vége
van-e az előadásnak, és ő behallgat s azt
mondja, igen, vége van, mert a mű-vészek
már a saját hangjukon beszélnek. Amikor
Spindler a saját varázslatos hangján
elmondja azt a kis vacak viccet arról, hogy
ha Jézus Krisztus védője lett volna,
másképp alakultak volna az események, az
robbanó erejű. A váltás az mindig remek
hatáselem. Hogy ha valaki mindig gyors, s
egyszerre hirtelen lassú lesz például. Vagy
Latabár annak idején mindig szólt a
partnerének, hogy legyél fönt, mert ha az
fönt volt, akkor ő lent mondhatta a viccet.
A kontraszt élettani hatás. Ha Spindler
Béla gyakran beszél művi hangon, és néha
megszólal a saját hangján, az elementáris
hatású, az robban. Én az arányát érzem egy
kicsit elhibázottnak. Koltai Robira nekem
nincs „de". Úgy jó, ahogy van. Nagy-
szerű, így kell csinálni. Azt a legjobb utat,
amit ebben a műfajban Feleki Kamilltól
mindenki csinál, a legmagasabb
színvonalon, nemesen, hatásosan, em-
berien, humánusan, de ízlésesen járja.
Csak hát sajnos megint rám jön ez a „mást
is tudok", és közben azon gondolkozom,
hogy istenem, csak meg ne szidják érte,
hogy így csinálja. Vagy istenem, csak meg
ne dicsérjék, mert akkor azt kérdem, hogy
neki miért szabad ? Nagy luxus az egy
színházban, hogy egy olyan művész, mint
Pogány Judit, egy ilyen kis szerepben
lépjen fel. Az ünnepi dolog is és nagy
esemény. Es ahogy Pogány elmondja,
„Nem bűnös nem bűnös ...", arra az ember
egy életen át emlékszik .. .

Én a musicaleket és egyáltalán a mű-
vészeteket akkor szeretem, ha az szauna.
Szóval, hogy a forróból a hidegbe ránt.
Vagy más szóval olyan, mint a hullám-
vasút. Én azt szeretem, ha folytonos vál-
tások vannak. Tehát például azt a váltást,
hogy a Pogányt felakasztják, s utána női
ruhában jön a konferanszié, élvezem, mert
a színház leglényege, a hidegből melegbe
mártás történik meg. De most a rendezőt
féltem, ugyanazt gondolom, amit a
Koltainál, istenem, csak meg ne szidják
érte, hogy hatásvadász, vagy istenem, csak
meg ne dicsérjék érte, mert neki miért
szabad.

Básti Juli nagyon kidolgozott, remek
alakítást nyújt. Különösen élveztem azt,
hogy egy figurát mozgásból épít fel,
majdnem hogy a balettkoreográfia szín-
vonalán. Kontraszt van Roxie-val. Két
teljesen különböző egyéniség. Ám kevés-
bé érzem a kontrasztot stilárisan, ami
végül is tartalmi kérdés. A darab szá-
momra többek között arról szól, amit egy
dalban el is énekelnek, hogy hol van az a
régi szép idő, hogy valami elmúlt. A
világban valami állandóan elmúlik, és egy
nagy népvándorláshoz hasonló, új
lökésekben érkező demokratizálás kö-
vetkezett be az utolsó ötven évben, és fog
bekövetkezni újabb évtizedeken át. A
demokratizálás alatt nem politikait értek,
hanem gazdaságit. Újabb és újabb rétegek
jutnak he az új lakásba, a telefon-könyvbe,
a kanári-szigeti társasutazásba, de mindig
jönnek az újabb és újabb rétegek. És ez
mindig hoz egy újabb prolisodási
hullámot. És mindig valami elmúlik, ami
relatíve puha, ami finom. Hogyan
mondjam? Megjelenik a jólfésült hősök
után Anthony Perkins, piszkálja az orrát,
és az amerikai filmben valami új
kezdődik. És hol van már az Anthony
Perkins, aki piszkálja az orrát, amikor már
a Makadam cowboyban a 42-es utca minden
durvasága ott van. De minden proli lökés
azt jelzi, hogy újabb és újabb rétegek
jönnek be az életbe, a fogyasztásba és vele
együtt a színházba. A jelenet számomra
arról a konfliktusról szól, hogy a
Welmával elmúlt egy világ. Ami a maga
módján szentimentálisabb, puhább, kicsit
bonyolultabb, kicsit rafináltabb, és Roxie-
val berobban egy durvább, egy
határozottabb, egy keményebb. Ez a
folyamat persze változó, hol a puha a
divat, hol a kemény. De mi gyakran le-
maradunk, és ez az örök magyar lemara-
dottság, futunk a divat után, és mi még
mindig rockerek vagyunk, mikor ott már
rég popperek, és nem mindenkinek

adatik meg, mint nekem, hogy bent a Fő-
iskolán mindig van egy hallgató, akinek a
viseletéről és a hajáról pontosan tudom,
hogy most éppen hol tart a divat. A

Chicagóban szerintem az alapkonfliktus az
lenne, hogy \\'elmának stiláris megfo-
galmazásában lényegesen puhábbnak ké-
ne lennie, mint Roxie-nak, s ez Básti Juli-
nak borzasztó jól is állna. Nekem ő a
színpadon valami nagyon lírai és nagyon
puha lény, lásd az Egy hónap falun előadá-
sát. Szóval én úgy hiszem, hogy hiányzik
az a kontraszt az előadásból, ami arról szól,
hogy jön a primitívebb, a vadabb, a
keményebb, a durvább, és akkor az, aki
tegnap még ott lelkesedett a legavant-
gardabb avantgardnál, a legkonzervatí-
vabbá válik, és védekező pozícióból
mondja, hogy hol vannak azok a régi szép
idők!

Lázár Kati remek, nagyon tetszett.
Egyetlen kérdés: miért nincs egyenruhá-
ban, amikor ennek a szerepnek ez a tradí-
ciója. Az viszont nem tetszett, hogy
időnként a számok nincsenek igazán fel-
vállalva. Az a dal, hogy nincs számomra
más, csak én, számomra akkor igazi, ha az
nincs ironizálva, hanem azt úgy ének-lik
el, mint egy himnuszt. (Lehet, hogy ez
volt a szándék, de számomra rákerült egy
idézőjel, talán a túlzott erőtől.) Két
megrendült ember elénekli, hogy „nincs
más, csak én!". És akkor én levonom a
konzekvenciát. Nem kell nekem előre
levonni. Ugyanez vonatkozik a „Hol van a
régi szép idő"-re.

Lukáts Andor, aki maradéktalanul jó
volt, Kecskeméten az előjátékban egy-
szer azt mondja, „Mit keresnek maguk itt
nyakkendőben", meg valami ilyesmit
mondott, „Nem szégyelli itt magát sza-
kállal" ? Azt írtam fel magamnak, hogy te
jóisten, „ruha trauma". Ez ekkora ügy?
Oda-vissza. Mert hogy oda ekkora ügy
volt, hát ezt tudjuk, de hogy vissza is
ilyen nagy ügy?! Hát ez borzasztó. Ha a
nyakkendő-kötelezettséget föl-váltja a
másik, a szakáll- stb. kötelezettség, hát
akkor megette a fene! De utána
megnyugodtam, mert rájöttem, hogy ez
egyszerű improvizáció. Holott kerestem
az előadásban az üzeneteket, mindenféle
üzeneteket raktam magamban össze, hi-
szen a musical rengeteg komoly üzenetet
tud hordozni. Én a következőket je-
gyeztem meg: „Működik a rendszer: ha jó
vagy mamához, mama is jó hozzád."

Főleg az adott esetben, amikor a mama
nem igazi mama, csak annak van nevezve.
Mert ha a mama igazi mama, és a gyerek
felvállalja és hirdeti, hogy ez az ő



mamája, akkor persze a mama elnézően
mosolyog, ha a gyerek szemtelen vagy
rossz, s még büszke is rá, hogy az én
gyerekem. De kell, hogy a gyerek vilá-
gosan jelezze, hogy tényleg vállalja a
mamáját, ha csak egy kényszermama,
akkor marad a kompromisszum, az üzlet.
Úgy, hogy szerintem is a mama-gyerek
viszonyt kell eldönteni, tisztázni, semmi
mást. Az is szép gondolat, amire a darab
épül, hogy az ostobaságra bizton lehet
számítani, és azt is értem, hogyha az
ember nagy bajban van, akkor segítsen a
zugügyvéd, a zugsajtó, hát akkor minden
jó. Azt viszont nem értettem pontosan,
hogy a rendőr miért lisztes képű, és hogy
miért velük pontosan egyolyan lisztes
képű a sajtó.

Végezetül nagyon tetszett az előadás-
ban, hogy kevés volt a „divatos". A mű-
vészetben borzasztónak tartom, amikor
mindig tudom, hogy éppen most mi illik.
A színház legnagyobb élménye a megle-
petés. Tehát az, hogy beülök, s nem tu-
dom, mi lesz. Nincs kánon, nincs tör-vény,
nincs szabály, hanem meglepetés van.
Engem kellemesen lepett meg, hogy
semmiféle szabályozott dolog nem volt
ezeken az estéken. Pedig a kaposvári
színháznál a körbevevő rituálé olyan, hogy
sugallhatná azt is, itt most vala-mi divatos
dolog történik. Hát szerencsére ez itt nem
történt meg. Ezzel a rituáléval én úgy
vagyok - elnézést, az utolsó anekdotát
mondom el -, nálunk a Televízióban
meséli egy munkatársam, aki a Felvidéken
élt, hogy volt ott egy öreg zsidó, csúnya,
szakállas, kicsit nyomott, akit úgy hívtak,
hogy Cicmayer. Azért volt ez Cicmayer,
mert a gyerekek mindig körbevették,
ordítottak neki, hogy cic . . . cicc . . .
lemacskázták .. . És akkor mindig
megtépte a haját, szenvedett, ordított. És
cic . . . cicc . . . és heccelték. Es azután
egyszer új gyerekek jöttek a faluba.
Nézték a Mayert és nem szóltak egy szót
sem. És akkor a Mayer súgta nekik,
mondjátok: cic . . . cicc .. . Mert mártír
akart lenni. Égy kicsit így látom én ezt a
rituálét a színház körül.

Összefoglalva: egy szakmailag nagyon
jó színvonalú, tehetséges, szuggesztív és
intenzív előadást láttam. Amiben nekem
hiányérzetem volt, az a változások, a
kontrasztok nem elég erős, hatásos ki-
dolgozása, néha a túlforszírozás, illetve
néhány momentum szubjektívebb, sze-
mélyesebb felvállalásának hiánya. Ez volt
csupán a kifogásom. A sikerhez gratu-
lálok.

HERMANN ISTVÁN

Nosztalgia - tudatosan

Elmélkedés az évad magyar drámáiról

A nosztalgia - most már régi divat. Egy-
szer volt a haraggal való visszanézés,
vagyis a nosztalgia ellenkezője. Angol
drámaírók, mint John Osborn néztek
vissza haraggal a viktoriánus korszakra, és
akadtak nálunk is, akik haraggal gon-
doltak vissza a boldog békeidőkre. Csupán
néhány kissé meggárgyult öregember
idézte vissza mint valami fényes korsza-
kot azt az időt, mikor még az „öreg"
Ferenc József uralkodott, mikor még
egyetlen birodalom határain belül volt
Pola is, Krakkó is, és midőn Franz Kafka -
legfeljebb tévedésből - írhatta elkesere-
detten szatirikus műveit. Tehát Viktoria,
Kakania (Kaiserlich- und Königliche)
világa valamikor a múltban inkább fel-
háborodást váltottak ki az emberekből,
mintsem valami visszavágyódást. Aztán
egy új korszak bevezette az új nosztalgiát,
amikor is az emberek már kezdtek
visszavágyni, mert mégiscsak jobb a
múltban élni, mintsem a jelenben, mert a
távolból a most is nagyon szép lesz, és a
mostból a távolba úgyse lehet beletekin-
teni. Sőt mi több, a mostba se tanácsos,
ideológiai, világnézeti, politikai, sőt
gondolati okokból sem, mert amit ma
hiszünk, az holnap másképp van, már
tegnap is másképp volt, s legfeljebb saját
tudatlanságunkat áruljuk el a máról, a
tegnapról stb.

Nem csodálatos, hogy a nosztalgia je-
gyében aligha születhetnek tömegével da-
rabok. Már csak azért sem, mert a nosz-
talgia semmiképpen nem a drámai mű-
fajra ad inspirációt, hanem lehet lírikus,
lehet epikus vagy akármi más, csak éppen
drámai nem. Akinek nosztalgiája van, az
távolodjon el a dramaturgiától, mert a
dráma a jelen és a jövő (nem a távoli jövő)
műfaja, és ha akármiről szól is, akkor is
csak a mát ítéli meg, el vagy menti fel. De
a maiságtól szabadulni nem tud.

Ennek ellenére persze a nosztalgiahul-
lám nem kerülhette el a magyar színpadot
sem. Belefért ebbe a Makrancos hölgy
éppen úgy, mint a Fösvény, más szóval
belefért az a mese, amelyik az angol lady
kialakulását rajzolja meg, és az a történet
is, melyben a fösvény Harpagon
személyileg, gazdaságilag, emberileg tel-

jesen összeomlik, mivel - nem vállalkozik.
S mindezekben a nosztalgiákban vagy
nosztalgikus vállalkozásokban, mint
látható, van egy adag maiság, hiszen ma is
kialakul nálunk a rendkívül finom házias
és férjének engedelmeskedő angol lady
típusa, s a pénzgyűjtő pedig éppen úgy
önmagát csalja meg és önmagát végzi ki,
mint Harpagon. S ezáltal helyére
feltörekszik a vállalkozó. S mindez egyéni
és társadalmi értelemben egyaránt igaz.

A fentiek értelmében tehát igazában
magyar darabról aligha számolhat be az
ember ezen a helyen, legfeljebb néhány
olyan kísérletről, melyek ebbe a sajátos
nosztalgiahullámbá belekerültek, illetve
kiestek abból. Mert mire hozzánk elér-
kezett a nosztalgiahullám, már nem eredeti
volt, hanem szégyellnivaló. Már annyi
nosztalgiát láttunk a világban, hogy a
magyar nosztalgia originalitása semmivé
tűnt. Éppen ezért kellett a nosztalgiával
szemben, mely persze spontán érzés, és
csak mint spontán érzés az igazi,
valamiféle tudatos nosztalgiát kitalálnunk,
mely gondolati áttételek segítségével
egyúttal nosztalgia is, de annak a kritikája
is, visszavágyódás is, de történelmi
magyarázattal, történelmi szituációk
föltárása is, de konkrét és absztrakt
értelmezések jegyében.

Mindenki, aki látta Szabó Magdától A
meráni fiút és olvasta a kiváló írónő
nyilatkozatait, tudhatta, hogy folytatása
következik. Azt is sejthette, hogy az az
irónia, amely az Az a szép fényes nap című
Szabó Magda-drámát magasabb szintre
emelte, itt többé-kevésbé hiányozni fog.
Mindezt már meg lehetett írni, mint ahogy
meg lehetett tudni A meráni fiú kapcsán,
ahol még valahol a színpadon a
konfliktusnak azért ott voltak a marad-
ványai, hiszen a Kötöny-történet, vagyis
Béla királynak az a szándéka, hogy a ku-
nokkal szövetségre lép, és hogy ezt a kirá-
lyi szándékot a magyar nemesség keresz-
tezte - a kollízió egyik mozzanatát jelen-
tette.

Sajnos a folytatás, mely címében is je-
lentős konfliktusra utal, A csata, legfeljebb
itt mutat valamiféle csatározásra. Mert a
panaszok ugyan elhangzanak, mégpedig
azok a szokásos panaszok, melyekkel
magunkat, nemzeti történelmünket
mentegetni szoktuk. Először: a panasz
lényege az, hogy a király nem jó hadvezér.
Nem tudni, hogy ha valaki nem jó
hadvezér, akkor miért ragaszkodik ahhoz,
hogy ő vezesse a magyar sereget a csatába.
Illetve lehet tudni, mert


