
ző az abszolút úr. A tanácskozásra
producereket, színigazgatókat nem hív-nak
meg, így biztosítván a kommercialitás
teljes száműzését. A connecticuti
intézmény reklámozott célja, hogy
résztvevői nem piacra dolgoznak, hanem
az eljövendő jó amerikai drámáért.

Bécsy Tamás egyetemi tanár, esztéta
Békés Pál drámáját elemezte. A Pince-játék
hőse árván maradt, huszonéves
számítógép-programozó, aki tűzifát
keresni megy le házuk pincéjébe. Ott
különböző, huszadik századi magyar
történelmi sorsfordulókból lenn maradt
bujkálók szellemhada fogadja, s a darab
végére teljesen magához hasonítja.
Annyira, hogy a főhős végül képtelen tá-
vozni a pincéből : saját és a ház múltjának
megismerése őt is anyagtalanná teszi.

Bécsy megállapította, hogy a drámában a
történelem komolyan van ugyan véve, de a
hősök egymáshoz való viszonya ontológiai
szempontból problematikus. Az alakok
között a múlt nem indít el
viszonyváltozást. A hozzászólók a
nemzedékenként változó történelem-
szemléletet illetően hangsúlyozták, hogy
Bereményi Géza Halmi című drámája
azért volt fontos, mert volt benne egy
alapvető múlttisztázási szándék. Ilyen
szándék a Bereményinél tíz évvel fiatalabb
Békés részéről is tapasztalható, aki főleg a
nemzedéki traumák tisztázásának
igényével lép fel. Békés Pál drámájában
mindenki a túlélésre spekulál, ezzel
mintegy a „túlélő" társadalomról készítve
látleletet. Főhőse akkor szűnik meg
létezni, amikor megismeri a múlt-ját. Ez is
egy „apátlan" nemzedék, de másképp, mint
az előző „békenemzedék", amely tudatilag
simán jut el a nemlétig.

Volt, aki azt a problémát vetette föl
Békés hőseivel kapcsolatban, hogy nem
tudni, a darab történelmi archívum-e vagy
a bujkálók archívuma. Mások úgy látták,
hogy Békésnél nem „a főhős megy át
konfliktuson", hanem „a konfliktus megy
át a főhősön": az ugyanis nem képes
hasznosítani a konfliktusait. Rezonőrré
fokozódik le, akinek sem története, sem
drámája nincs. Így csak egy név marad.
Ami a viszonyokból kibontható volna, az
nincs benne a mű-ben. Ennek oka: mire a
főhős önmagához való viszonya
létrejönne, addigra belepusztul. Persze az,
hogy a jelenkor mint történelmi szelet
nincs benne a drámában, nem jelenti azt,
hogy hiányában sincs benne.

A tanácskozás végén Merő Béla, a

zalaegerszegi színház rendezője kijelen-
tette, hogy a következő évadban vállal-
kozik Békés drámájának színpadra állí-
tására.

*

A tanácskozás záróakkordjaként a
résztvevők megnézhették Márton László
és Baranyai László egyfelvonásosainak
kísérleti, házi bemutatóját. Mindkettő
érdekes tanulsággal szolgált. Márton
drámáját Tömöry sok humorral, iróniával
életszerűen rendezte meg - így cáfolván
azokat a pesszimista jóslatokat, amelyek
szerint az egyfelvonásos megren-
dezhetetlen.

Baranyai egyfelvonásosának bemuta-
tója viszont ellenkező előjelű meglepetést
tartogatott a szakmai közönség számára. A
darabot a fórumon a meg-rendezés
szempontjából sokan hálásnak tartották, a
próbák során azonban előre nem látott
nehézségek támadtak: ezek a szerző
elméleti bizonytalanságaiból, meg-
oldásainak eldöntetlenségéből adódtak. A
színészek „a bőrükön érezték" ezeket a
bizonytalanságokat, s maguk döntötték el
Baranyai ontologikus és naturalista
felfogás közti vacillálását. Maga-tartásuk
jó tanulsággal szolgált nem-csak a
szerzőnek, hanem az első zalaegerszegi
Nyílt Fórum valamennyi részt-vevőjének.

E számunk szerzői:
BONIFERT MÁRIA nyelvtanár CSÁKI
JUDIT újságíró,

a SZÍNHÁZ munkatársa
CSIZNER ILDIKÓ,

a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
szerkesztője

DÉVÉNYI RÓBERT,
a Múzsák Kiadó szerkesztője

ENYEDI SÁNDOR színháztörténész, a
Magyar Színházi Intézet
tudományos főmunkatársa

ERDEI JÁNOS esztéta
KISS ESZTER

tudományos továbbképzési ösztöndíjas
KISS IRÉN író
P. MÜLLER PÉTER,

a JPTE Irodalomtudományi
Tanszékének tanársegédje

NAGY ANDRÁS író
NÁNAY ISTVÁN újságíró,

a SZÍNHÁZ munkatársa
REGŐS JÁNOS,

a BME Szkéné Színházának vezetője
REMÉNYI JÓZSEF TAMÁS újságíró, a
Filmvilág munkatársa
SPIRÓ GYÖRGY író
SZÁNTÓ JUDIT dramaturg,

a Magyar Színházi Intézet osztályvezetője
SZŰCS KATALIN újságíró,

a Kritikai rovatvezetője
TARJÁN TAMÁS,

az ELTE XX. századi Magyar Tanszék
adjunktusa

NAGY ANDRÁS

Egervár, december
három, négy, öt, hat

A reménytelenséggel persze nem lehet mit
kezdeni.

És ebben a világban, a színházban,
hazudni sem lehet. Még annyira sem, mint
egyebütt.

Húsz-harminc komoly, okos, szomorú
ember, négy verőfényes napon át, kan-
tinban, várteremben, próbaszínpadon,
kocsmában és nézőtéren vagy az Eger-vár
körüli lápon hogyan is imitálhatná azt a
lendületet, amely mintha érvényes
közösségi eszmények felé vitt volna egy-
kor - amely létrehozott és felnevelt káp-
rázatos próbálkozásokat, s éppen ebben a
nagyon is közösségi művészetben tette
nyilvánvalóvá évekkel ezelőtt az együtt
imperativusát; most, ebben a társa-dalmi
szélcsendben: hogyan is? Ha többségük
számára éppen ez a - valamikor is nagyon
véges és reménytelenül meg-tört - lendület
volt a legmeghatározóbb, szellemi
ártatlanságuk elvesztésé-nek élményét
későbbi intellektuális flörtök, boldogtalan
szellemi együttélések nem
homályosíthatják el. Éppen ennek
kontrasztja ez a reménytelenség. Aminek
metaforája és modellje lehetne ez a mai
színház. Egerváron inkább modellje volt.

S talán azért volt mindez ennyire
nyilvánvaló, s könnyen absztrahálható -
mert végül és végre rettenetesen konkrét
volt minden beszélgetés Egerváron.
Drámáról, színpadról, rólunk. Földhöz-
ragadtan, deszkáhozragadtan konkrét.

S ha a dialógusok hangadói, szervezői és
véleményvezérei azok a „késő
romantikusok" voltak is, akik éppen a
hatvan évek végének, hetvenes évek elején
szellemi-szociális hullámverésében kaptak
maradandó tengeribetegséget - a dia-
lógusok tárgyául választott művek szerzői
(nagyobbrészt) az ötvenhatos esztendő
táján születtek: világrajöttükkel estek
bűnbe, vagy nyertek életfogytiglani
abszolúciót minden vétek alól; annyi
bizonyossággal, hogy vágyaik, tetteik,
illúzióik serege ezentúl siralmasan vagy
biztatóan - de bizonyosan magánügyük
marad.
Magánügyünk tehát.
S jó volt ebben a kettős tükörben fel-



ismerni a műfajon belül is elváló szellemi
arcvonásokat: az elvárás, számonkérés
konfliktusban, összecsapásban, „drámai"

ellenpontokban gondolkodó, mániákus
szigorát - s velük szemben a szkepszis,
csalódás, otthontalanság depressziós és
„drámaiatlan" vállvonását.

Mert nem ejthet csapdába a mégoly
megbékítően és hitelesen teoretizáló
magyarázat, hogy egykor kitapinthatóan,
összecsapásosan, megragadhatóan tor-
lódtak egymásra viszonyok és viszályok -
most azonban a lekerekítések, a
kiköpetésüket öntudatosan vállaló lan-
gyosak, a rejtetten romboló konfrontációk
állóháborúja (állóbékéje) eleve nem
kedvez a színháznak. Hogy rejtőzködés és
takarózás van, semmint feltárulkozás és
exhibíció. Hogy világunk inkább epikai,
semmint drámai, hogy hosszú nekifutással
kis ugrás is kockázatos - s a lécet most
könnyebb leverni, mint bármikor; hiszen
politika, hitvita vagy divat nem kínál már
igazi lendületet.

Soha nem volt könnyebb. Talán csak
reménytelibb.

És mégis van ennek a csendes felol-
dódásnak valamiféle rezignált dinamiz-
musa, s arra talán jó, hogy fájdalmasabban
hiányozzék mögüle a közösségi pulzálás. S
talán megtanít arra, amire boldogabb
korok ügyet sem vetnek: mert természetes,
vagy mert fölösleges.

Ezt nyitottságnak nevezték ezen a
fórumon.

Hatféle darab: szemlélet, ízlés, szín-
házeszmény, történelemvízió egyenrangú
és elváló lehetőségei - életszag és abszt-
rakció, groteszk és kedélyesség, parabola
és kabaré-parafrázis -- emancipálódtak
ezekben a vitákban, ahol már a választás
auftaktjában érvényesült a művészetek-kel
szembesíthető egyetlen termékeny
szemléletmód: a plurális.

Négyféle értelmezés fogta össze, te-
kintette át egyenként-páronként a - persze
fogyatékosságaikban sem szegény -
műveket, s ez az egervári hermeneutika
akkor juthatott el lehetőségeinek káprá-
zatos határáig, amikor két színmű a
deszkák gravitációjának hatására engedett
a bizony elkerülhetetlen tömegvonzásnak:
szétzúzódva a színpadon, vagy éppen itt
tárva fel működőképességének minden
titkát; belekerülve tehát a számára
mégiscsak egyedül érvényes közegbe.
„Áldva"

vagy „verve" - de „itt".
A szerző és az esztéta értelmezését

kiegészítette tehát, ellenpontozva vagy
éppen idézőjelbe téve a rendezőé és a szí-
nészé - s ami szavakban, asztal mellett és

dohányfüstben megragadhatatlan, meg-
fogalmazhatatlan vagy védhetetlen volt -
az az enyvszagban, fényben és csendben
egyszerre evidenciává vált; s jó volt még a
vereség is ezektől az evidenciáktól.

Mert színház volt.
Tehát: együttlét volt. Közös gondol-

kozás, analóg ritmus - ahogy Artaud írta:
„lélegzetről lélegzetre" azonosulás. Ez
pedig feltétele - Nádas szavával - a
„rituális összelélegeztetés"-nek. Ami tehát
a szerzők számára a leutazás nap-sütötte
délelőttjén még írógép és író-gépelő intim
kapcsolatának tetszett - s ekként a
találkozótól való tartózkodás talán éppen
ennek az intimitásnak a féltéséből fakadt -
, az egyszerre és tüneményesen
szertefoszlott, s inkább a teremtmény
értelmezési kalandjainak voyeurévé tette
azt, aki egykor magáénak hitt
teremtményt, kalandot és értelmezést.

Es felgyorsult az idő is ez alatt a négy
zalai nap alatt: egy próbafolyamat majd
minden értelmezési, kísérletezési és szen-
vedélybeli stációját megjárhatták (ha csak
lejelezve is) ennek önkéntes vagy önkén-
telen résztvevői: a tervezgetéstől a biza-
kodásig, a megrendüléstől a kudarcig, az
eufóriától a hisztériáig, a közönytől a
csömörig - és vissza. Az egervári kastély
vitáinak színhelyétől a zalaegerszegi
színház „sűrű", emberi közegéig: ahol
olyan könnyen változott fájdalommá,
örömmé, pletykává - életté tehát minden
absztrakció. Éppen mert színház.

S a visszhang sokrétűségének garanciája
éppen ennek az együttlétnek a nyi-
tottságában rejlett: hogy minden torzító és
stilizáló és félreértéseket újratermelő
közvetítést kiiktatva ültette egymás mellé
reggelinél, próbateremben vagy a
várkastély kerekasztalánál a különféle
szintű interpretáció lovagjait: színészt és
rendezőt, dramaturgot és kritikust, esztétát
és szerzőt.

S már-már el lehetett feledni őrlődésünk
malomköveit - amelyektől igazán
eltekinteni persze úgysem lehetett -, a
közönséget és a kultúrpolitikát.

Mérlege is van egy ilyen találkozónak,
természetesen.

Jó volt együtt lenni: térben, gondolatban
és szándékban, s nem volt jó, hogy
hiányoztak többen, nagyon „idevalók". Jó
volt előítéletek, frontvonalak, regionális és
egyetemesebb provincializmusok nélkül
vitatkozni, rossz volt, hogy egy szerzőt és
darabot eltiltottak közülünk. Jó volt Bécsy
Tamás alapos, izgalmas fejtegetését
hallgatni a dráma keletkezé

sének lét- és ismeretelméleti dimenzióiról -
nem volt jó, hogy erre az utolsó napon
került sor: konvertibilis fogalmaink hiánya
megsokszorozta a félreértéseket. Jó volt
Csehovról beszélgetni reggeli teázás
közben, s nem volt jó látvány a Kreml

toronyórája a Három nővér díszletei között.
Jó volt napsütésben, sárban sétálni Judittal
egy közeli dombgerincen, s rossz volt
tudni, hogy a zalaegerszegi próbaszín-
padon is remeklő Tömöry Péter energiáját,
eredetiségét, lendületét sport-turisztika
szervezésébe fojtja. Jó volt füstben,
homályban, alkoholban Simonffy
Andrással fényes dolgokról beszélgetni, s
rossz volt végiggondolni, hogy az ő
nemzedékük mikor s miképpen jutott
színpadhoz. Jó volt tudni, hogy a
beszélgetések apropójául választott hat
színmű nagy része a Vígszínház
dramaturgiáján formálódott, alakult,
Radnóti Zsuzsa pontos, komoly meg-
jegyzései nyomán, s itt újabb, hasonló
genezisű darabokat elemzett mélyen és
szeretettel - s rossz volt végiggondolni,
hogy ezek egyike sincs a bemutatás
lehetőségének közelében. Jó volt áram-
szünetben, a kellékgyertyák fényében
vitatkozni színészekkel, stúdiósokkal a
műhelybemutatók után, s nem volt jó
felmérni lehetőségeink távolságát a vi-
lágszínházi előadások képmagnófelvételeit
nézve. Jó volt a találkozó szellemi
koreográfiája, s nem volt jó, hogy a telő
napokkal apadó létszám bizony a viták
hevületét is lohasztotta. Jó volt Czakó
Gáborral beszélgetni Hamvas Béláról, az
ötvenes évekről, a Mozgó Világról, s nem
volt jó belegondolni szerkesztői
pályafutásának megrázkódtatásaiba. Jó volt
Görgey Gábort hallgatni: magát is, darabját
is, nem volt jó, hogy déli sétáinkon Irénnel
a szünetek rövidsége miatt
Vasboldogasszonyon túl nem jutottunk. Jó
volt a programok gazdag és gördülékeny
váltakozása, s rossz volt egy-egy
pillanatban, akár a saját reflexeinkben is
szembesülni annak fogyatékosságaival,
amit szerencsésebb sorsú országokban
„vitakultúrának" neveznek. Jó volt Tarján
Tamással tejfeles lángost enni, s nem volt
jó, hogy a közös buszozások
osztálykirándulás-hangulatát a rövid
távolság erősen befolyásolta.

Jó volt ennyi közös jó szándékot, ter-
mékeny tettrekészséget és elfogultságot
ilyen közvetlenül s koncentráltan érzékelni,
s rossz volt tudni azt, hogy sokkal
súlyosabb törvényszerűségek kényszerítik a
színházakat jelenbeli agóniájukra, semmint
számottevően befolyásolhatná



színháztörténet
mégoly sokféle összegződő emberi akarat.

Tehát, jó volt.
Mindig vonzott annak az ajtónak a

paradoxona, amely olyan büszkén viseli a
„Tilos az átjárás!" feliratot. Tudtam pedig,
hogy ez választja el a varázslat világát az
elvarázsolandókétól, a hét-köznapokétól,
a közönségétől - a miénktől. Mígnem
egyszer csak váratlan fel-tárulkozásával
éppen ellentétes igazságra döbbentett:
folyosók kezdődtek, csövek kígyóztak,
lépcsők vezettek fel-le, s volt mindebben
valami a működő szervezet
nyerseségéből, stilizálatlan célszerűségé-
ből, s a varázslaton kívüli világ tűnt innen
nézve sután, önmutogatóan illú-
ziókeltőnek, varázslatot színlelőnek.

S nem csak az ajtóra írt s rendre meg-
szegett tilalom élvezete folytán volt jó
oda-vissza közlekedni a zalaegerszegi
színház „Tilos az átjárás!"-ajtaján, amely
most nyílt volt, akár a fórum; hanem azért
is, mert tényszerűvé tette ott, az enyv- és
izzadságszag félhomályában, feliratok,
jelzések, jelmezek és „mű-szakiak" között
azt, ami oly könnyen válik absztrakcióvá
viták, kritikák és szellemi inspirációk
ezotériájában, hogy itt egy rendkívül
közvetlen és nagyon testi valóságról van
szó, kézzel foghatóról és testtel,
mozgással betölthetőről, hogy emberek és
viszonyok vannak, testek, hangok és
fények, koncentrált jelenlét, s a
továbbiakban minden csak ezáltal, ezek
által létezhet „valóságosan"; hogy ami
művé válik, az csak itt és ekként válhat
művé, s az írógéppel végrehajtható
gondolati akrobatikának bizony nagyon is
erőteljes gravitációval kell majd
találkoznia ezek felett a deszkák felett, s
igazán érvényes gondolat csak az lehet,
amely részévé tud válni ennek a
valóságnak, hogy majdan birtokolni tudja.

És hogy vitában és válságban úgyis csak
a művek dönthetnek. Majd. Mint
előadások alkalmai.

És visszamenőleg igazolhatják - ha
ugyan - ennek a négy napnak a jelentő-
ségét. Minden addig csakis posztulátum.

De amíg ezek az estéről estére felizzó
színes fények vannak, és jelmezek, suhogó
függöny, mocorgó csend a néző-téren,
fűrészpor, lengő tréger és alattuk-
mellettük-körülöttük siető és támaszkodó,
festett és festetlen emberek; s amíg ez a
szag van, amely átható, emlékezetes és
„feltétlen" - addig van remény.

Mert a reménytelenséggel nem lehet mit
kezdeni.

ENYEDI SÁNDOR

Paulay Ede útban
a Nemzeti Színház felé

Paulay Ede pályakezdése ismételni lát-szik
a divatos sablont: kimaradt a kassai
gimnáziumból, és tizenhat évesen beáll a
Miskolcon vendégszereplő Kőszegi Endre
nem túl jelentős társulatába. Az időpont
1852 (és nem 1851 - mint ahogy több
életrajz hibásan tudni véli!). Ami az ifjú
Paulayt várja: néhány mondatos szerepek
sora és a színlaposztó „fontos" posztja. A
kezdő színész első hónapjait az utókor
számára eltakarja a toronyát-boronyát
bejáró társulat jelentéktelensége és a távoli
ködbe vesző nyomtalansága. Az első
„forró nyom" a Hölgyfutár című lap
Szarvasról keltezett színi tudósításában
található 1854 szeptemberéből : „Paulay
csinos színpadi alak, még újonc . . ." -
írják. De a társulat szerencsére már egy
másik, a korábbinál legalább két fokkal
jobb, amelynek útjait nagyobb
közfigyelem övezi. A direktort, Láng
Boldizsárt nemcsak nagy korhely-ként
tartják számon, hanem vállalkozó szellemű
emberként is. Társulatával Szarvasról
Szolnokra megy, majd egy egész színházi
szezonra, ősztől tavaszig tartó időre
Kecskemétre. Innen néhány fennmaradt
színlap jelzi, hogy Paulaynak olykor-
olykor jelentősebb szerep is ki-jut. Cegléd,
Esztergom után 18 5 5 augusztusában
Tatán játszanak. Lelkes tataiak arról
tudósítják az olvasókat, hogy „Jobb
színésztársulat még nem volt nálunk"
(Pesti Napló, 185 5. aug. 23.), és a látottak
alapján Paulaynak is kijut egy
megszívlelendő jó tanács: „Paulay
igyekezzék és sokra haladhat!" (Pesti
Napló, szept. 3.) A következő állomás
kemény diónak ígérkezik: az őszi-tavaszi
szezont a színészeti hagyományaira oly
kényes Győrben akarják eltölteni. Eddigi
rövid pályáján Győr számára a megmé-
rettetés. Olyan hely, ahol eldöntheti:
ostromolja-e tovább a pályát a majdani
dicsőséges jövő reményében, vagy ke-
ressen magának más, ígéretesebb pályát.

A hely már azért is rendhagyó, mert a
városban legalább négy színikritikus is
akad, akik ugyan némelykor egymásnak
ellentmondva, de minden adandó alka-
lommal patikamérlegre teszik, hogy mit ér
a színész. A Hölgyfutár október 8-i

számában a látottak alapján megkönnyeb-
bülten sóhajt fel az egyik recenzens:
alaptalan volt a győriek idegenkedése Láng
Boldizsár társaságától. A tagok bemutatási
szertartásán Paulay a „másodrendű fiatal
szerelmes" besorolást kapja, aki őt
lekörözi, az a nálánál hat évvel idősebb,
némi hírnévvel rendelkező Molnár György,
„az első szerelmes", a nagy hősi szerepek
megkérdő-jelezhetetlen tulajdonosa, a
„kedvenc" - mint ahogy a győriek egy
másik tudósításban írják: „az első
emberünk ..." Paulayról egy másik lap, a
Pesti Napló (okt. 27.) megjegyzi: „iparkodó
fiatal színész", aki a direktor és a szükség
jóvoltából nagyobb szerepekben is ki-
próbálhatja becsvágyát, de a győriek
kegyeit nem olyan könnyű elnyerni - mint
tapasztalhatta: „erejét túlbecsülve, gyakran
oly szerepeket vállal el, melyek nem neki
valók, és így nem képes meg-felelni
helyzetének, maradjon kisebb szerepeinél"
- írta a Magyar Sajtó november 14-én. Jó
iskola számára Győr, ha történetesen nem
játszik - a társaság súgóként is igénybe
veszi, s mivel kalligrafikus kézírása előny
a pályán, Láng a titkári teendők ellátásával
is meg-bízza. A direktor - a szoros
játékrendre való tekintettel -, ha akarná,
sem tudná mellőzni a színész Paulayt, s
miközben állandóan nyesegetik játékát a
sajtóban megjelenő kritikák - az elismerés
sem marad el. Decemberben Jókai Mór
Könyves Kálmán című drámájának címsze-
repét kapja, s - egy kritika kivételével -
olyan kedvező fogadtatásban részesítik,
amelyből méltán azt a következtetést vonja
le, hogy győri vesszőfutása nem
reménytelen. „Csak így haladjon tovább is
a rögös pályán, s belőle nevezetes színész
fog válni . . ." - olvasható a biztatás, s
amikor 1856 húsvétján elválik a
Debrecenbe távozó társulattól, azzal a
tudattal indul Szegedre Havi-Hegedűs
opera- és drámatársaságához, hogy van mit
keresnie Thália napja alatt.

Akik végigböngészték a laptudósításokat,
Paulay szegedi szerződtetését nyereségnek
könyvelik el a közönség szem-pontjából is.
Július 24-én már jutalom-játéka van, nagy
közönségsikerrel.
A Hölgyfutár 1856. augusztus 26-i száma az
ünneplésre célozva írja: „csak aztán az ily
külszínek által el ne hagyja magát
tántorítani e szép tehetségű fiatal színész -
kinek ha továbbra is ily szorgalommal
fogja szerepeit betanulni és elő-adni - szép
jövője lehet ..."


