
szemle
zarándokútra. Nem saját üdvössége miatt,
mint a többi zarándok, hanem hogy
Erzsébet „könnyeit megédesítse". Ezért
oly nagy az undora, amikor Rómában
„hazugsággal és szívtelenséggel" talál-
kozik, amikor „létezésének jogát is meg-
vonják tőle őszintesége miatt". Az em-
berek elátkozzák, és a pápa sem könyörül
meg rajta, Vénusznál keres irgalmat.

Erzsébet az egyetlen, aki az erkölcsi-leg
felháborodott wartburgi világnak
odakiáltja: „Ti nem lehettek bírái. Az ő
bírája a könyörületesség és nyájasság
Istene, a Megváltó, aki valaha őérte is
szenvedett!"

Erzsébet Tannháuser iránt érzett sze-
relme véghezvitte azt, amire a wartburgi
világ és a pápaság sem volt képes. Ezért
énekli a mű végén a fiatal zarándokok
kórusa:

„Messze a világ felett az Isten."
Mert Erzsébet imája és halála a fel-

háborodott világ és a keményszívű
templomi intézmények ellenére meghozta
a megváltást Tannhäusernek.

E számunk szerzői:

ANTAL GÁBOR újságíró,
a Magyar Nemzet munkatársa

BRUNA, OTAKAR
a prágai Scéna szerkesztője

KÁNTOR LAJOS
a Korunk szerkesztője

KENESSEI ANDRÁS újságíró, a Magyar
Hírlap munkatársa

KOVÁCS DEZSŐ újságíró, a Kritika
rovatvezetője

LEHOTA JÁNOS
tanár

LENGYEL GYÖRGY
a Madách Színház rendezője

P. MÜLLER PÉTER
a JPTE Irodalomtudományi
Tanszékének adjunktusa

NÁNAY ISTVÁN újságíró,
a SZINHÁZ munkatársa

NOVOTNY, OSCAR közgazdász,
a pozsonyi Művelődéskutató Intézet
osztályvezetője

STUBER ANDREA újságíró,
a Film Színház Muzsika munkatársa

SZŰCS KATALIN újságíró, a Kritika
rovatvezetője

TÖMÖRY MÁRTA
a Népművelési Intézet munkatársa

DR. VIOLA GYÖRGY
zenekritikus

ANTAL GÁBOR

Quo vadis, Thalia?

Sándor Iván színibírálatai

„A Boldogtalanok azok közé a drámák közé
tartozik, amelyek nem gyönyörűséget
szereznek a nézőnek, nem varázs-lattal
fonják körül, itt a színpadot figyelve,
bátorság kell, erők gyűjtése, hogy
szembenézhessünk önmagunkkal." 1964-
ben írta ezt Sándor Iván, miután azt is
megjegyezte a „fél évszázadnyi csend"
után megszülető, újjászülető drámáról,
hogy „aki ilyen szituációba tudja hőseit
taszítani, annak már huszonhat évesen sok
mondanivalója van az emberi természetről,
az ösztönök világáról". A hetvenhat éves
Füst Milán - aki úgy ült ott a Madách
Színház páholyában, mint aki e sikere után
még majd a közönség elé viszi a benne
rejtőző-feszülő további drámákat is -
megérte még a Negyedik Henrik király
ugyancsak bámulatot kel-tő bemutatóját is,
hogy többi (a húszas és harmincas években
alkotott) színpadi műve majd csak
évekkel, sőt évtizedek-kel halála után
kerüljön színre. Sándor - aki A szavak sorsa
címen összegezi azt, amit Füstről annak
idején már le-írt, s amit most tesz hozzá
ezekhez - be-számol egy látogatásáról is,
1965 január jában, az író lakásán.
Beszélgettek - többek mellett az ő
akkoriban kezdődő drámaírói pályájáról -,
majd Füst Milán egy borítékot bízott
(akkor még) ifjú pálya-társa kezére; benne
a Hétfői Hírekben 1965. január 18-án
megjelent „egyik utolsó írásá"-t.

E „Füst Milán-dosszié"-t megelőzi
Sándor Iván egy görögországi autó-
utazásának az a részlete, amikor még a
jugoszláviai-macedóniai Titov Veles kis-
városban éjszakázik. itt azon tűnődik az
utazó, hogy az újabb magyar dráma-
irodalomban négy-öt olyan író van,
„akiknél már az első pillanatokban el-kap
az, amit a hosszú távon ismerős élet-
helyzetnek nevezek, ami rögtön magával
ránt, és belehelyez egy olyan szituációba,
bármiről szól is a darab". Füst Milánt,
Sarkadi Imrét, Örkényt, Csurka Istvánt
nevezi meg, továbbá Németh Lászlót, aki
„a jó darabjaiban ezeket az ismerős
köröket történelmi méretűvé tágítja,
jelezve ama rövidebb folyamat mögött az
évszázadosakat". (Hozzátehetné Re-

menyik Zsigmondot is, aki nem tehet
arról, hogy legjobb színművei körül
ugyancsak több évtizedes a „késés", mint a
nagyszerű Füst-drámák körül volt.)

Ugyancsak a Titov Veles-i szállodában -
„utunk legdrágább szállodája ez,
fürdőszoba nélkül is" - töltött éjszaka az
előzménye annak az írásnak, amelyben - A
leszámolás írója címmel - Örkény Istvánról
számol, be Sándor. Nem a darabjainak
bemutatói kapcsán, hanem halála
alkalmából. („Sok ki nem mondhatót
mondott ki. Sok kimondására készült
még.") És itt szól - A palackposták útja
címmel - Sarkadi Imréről is, pontosabban
az Elveszett paradicsomnak arról a második
Madách kamarabeli előadásától, ahol is
színpadi életképek mutatják Szirtes Tamás
rendező érzékét „egy meghitt színpadi
ábrázolási formához, de nem tisztázta,
honnan indul, meddig jut Sebők Zoltán
drámája, amin azt értem, hogy nem
nyitotta ki a darabot az élet felé, nem
találta meg mögötte Sarkadi kemény,
fájdalmas küzdelmeit . . .

Egy márványtáblán ülve, az Akropoliszt
övező körsétány felső teraszán gondol a
szerző több húsz-huszonöt.év előtti
írására. „Nem voltak az akkori írásaim
átfogó tanulmányok, koncepciózus
ajánlatok; inkább napi javaslatok" -
állapítja meg, de Első közelítés Bulgakovhoz
című cikke, amely 1962-ben született,
arról szól, hogy bár a szovjet-orosz író
hősein átrohant az idő, még-sem
jelentéktelen emberek azok. A szerző
akkor nem ismerte még Bulgakov minden
drámai művét, ám az, amit művéből mégis
ismert, megragadta őt. És amikor néhány
év múlva megjelentek magyarul Bulgakov
összegyűjtött drámái, Elbert János -
„akinél jobban a hatvanas-hetvenes évek
fordulóján kevesen ismerték Bulgakovot" -
azt kér-te, hogy a kötetet ő ismertesse a
Nagyvilágban: „Hiszen Magyarországon te
ír-tál róla először." Sándor Iván megjegy-
zése ezzel kapcsolatban: „Ekkor értettem
meg, hogy ez, ami ma olyan kevés, akkor
még sok volt."

Beckett is eszébe jut Sándornak az
Akropolisz mellett. Az a régi írása, amely-
ben az első magyar Godot-ra várva-elő-
adást - a Thália Stúdióban, Kazimir
Károly és Léner Péter rendezésében -
ismertette. De az a második is, ahol - két
évtized múlva - ha nem is talál kellően
„továbbfejlesztett" produkcióra a Madách
Színházban, de rálel egy mindenképpen
érdekes vendégrendezőre,



Bődi Istvánra és - Pozzo szerepében - az
igazi (s nemcsak magyar) Beckett-játszás
filozofikumának és költészetének
megvalósítójára, Körmendi Jánosra. (Aki
„behozza még a clownjáték sok-dimenziós
hang- és mozgáseffektusait is, ami nélkül a
Godot színpadát nem lehet elevenné
tenni".)

Hálókötést szemlél a szerző a pireuszi
kikötőben, az argoliszi öbölben. Erről
eszébe jut, hogy - több mint két évtizedes
színházi kritikusi gyakorlata alapján - ő is
tudja, mit jelent az, szorgosan hálót kötni.
Ilyen - régről felidézett - színházi kritika e
részben a Vígszínházban, nálunk először,
bemutatott Miller-darabhoz, a Közjáték
Vichybenhez kapcsolódik. Ma is találó,
ahogy a Horvai István rendezte
„fullasztóan izgalmas" előadással
kapcsolatban megjegyzi: „A mai ember
álláspontját képviseli, amikor a
sorskérdésekkel való viaskodás atmosz-
féráját a lefojtott, csendes küzdelemmel
érezteti meg." E Hálókötés főcímet viselő
részből érdemes kiemelni azt a két éve írt
cikket - a címe: A színház és a tatárbifsztek
-, amelyben a hatvanöt esztendős
Lendvay Ferenc nyugdíjba menéséhez fűz
megjegyzéseket. E „vidéket bebarangoló"
színigazgató - mint Sándor Iván
megjegyzi - igazán nem tudatosan kívánt
híd lenni múlt és jövő között. Ő csak
színházat akart csinálni. De tudta, hogy
ehhez a színész mellett íróra is szükség
van. Meg életvállalásra is." S egyáltalán
nem véletlen - ez akár e cikkből is kiderül
-, hogy a magyar vidéki színjátszásnak
továbbra is nagy szüksége van e „bohém"
színigazgatóra, pontosabban:
színidirektorra.

A kötet egyik legizgalmasabb része az a
cikkgyűjtemény, amelynek közös címe:
Egy színészper története. Aki e „per"-t
viseli: Bessenyei Ferenc. Az ezt meg-
előző „keretrész" Kasztrakiban, a szikla-
világ lábához húzódó, kis görög faluban
játszódik, ahol a szerző arra jön rá, hogy
„a legfontosabb az, hogy a lét-válságból
való kitörés alapja: a válság jellegének
tisztázása a színház tájékán is". Magának a
„dosszié"-nak különösen izgalmas része
az a levél, amit a színész 1968-ban a
Fáklyalángban való szerepe felújítása után
küldött Sándornak. „Én tudom - írta itt,
többek között, Bessenyei -, hogy kaptam
meg, munkám melyik periódusában, a
színház melyik alkotókorszakában azokat
az elmarasztaló jelzőket, amelyek
valójában »jó erőket« takarnak. Tudom,
mikor kö-vetkezett be a gondtalan
szereposztás

jóvoltából azonos lelki alkatú hősöknek
gyors egymásutánban való jelentkezése.
Azt is tudom, hol adtam fel a küzdelmet.
Pedig ezt a terhet igen sokáig bírtam."

Megrázó dokumentum ez a levél: s akkor
is az volna, ha Sándor Iván nem fűzné
hozzá - mostanában -, hogy Bessenyeinek
immár „nem támad rendezője, nem támad
körülötte színházi közeg, amelyben
nagysága otthonra találna.
Szilveszterenként mulat a televíziós ka-
merák előtt: ilyenkor mintha a hegyet is el
tudná mozdítani. Csak éppen nincs hegy".
Még értetlenebb és érthetetlenebb - a
Kálmán György ragyogó pálya-képeihez
fűzött megjegyzés, amely úgy állítja be „a
kor egyik legnagyobb színésze, ősz
szakállas, fürge pillantású, vén fiú,
hatvanéves siheder" jelenlegi csendjét,
mintha arról volna szó, hogy „az
igazgatók, a rendezők csak arra
emlékeznek, hogy nehéz vele dolgoz-ni".
Ha Kálmán György akarna, ő tud-na ma is
játszani! Nem hisszük, hogy „a
színigazgatók, a rendezők" ne volnának
megtisztelve, ha Kálmán jelentkezne
náluk megfelelő - és korszerű - szerepre ..
.

Gábor Miklósról - aki neki való játé-
kokban van jelen ma is a magyar szín-
padon, aki tizenöt év múlva is mélyen (s
lelkünket felkavarón) játszotta el például
az Albee-dráma, a Nem félünk a far-kastól
férfi főszerepét - Sándor Iván helyesen
jegyzi meg, hogy ezt az alakítást egy
folyamatos műalkotás „második kötetévé"

tudta tenni. Ez a nagy-szerű színész - aki a
hatvanas évek elején lelte meg „néhány,
az egész emberiség számára osztatlanul
érvényes kérdés" közegében az igazi
hangját - „az elmúlt másfél évtizedben
sem szórta szét ma-gát (akár film- vagy
televíziós) tucat-szerepekben, akkor
játszott (bizony vidéken is!) ha méltó
szerepet és rendezőt talált magának". S
akinek nemcsak az volt a „szerencsé"-je,
hogy megtalálta őt annak idején a Hamlet
vagy akár a Füst Milán-i Henrik király
főszerepe, hanem hogy olyan darabokban
is „megfürdött", mint a már említett Nem
félünk a farkastól vagy akár a szellős
Szomory-játék, a Hermelin.

Jó ötlet - ha nem is éri el a szerves gon-
dolatiság rangját - a görögországi utazás
„rajza" Sándor Iván e könyvében. A
különböző kritikákon és jegyzeteken,
természetesen, érződik egyrészt az, hogy
mikor születtek, de az is, hogy milyen volt
annak a lapnak a közege, ahol eredetileg
megjelentek. De ha vannak is ki-

fogásaink az újabb fejlemények alapján, az
évszámok - és a rövid utóiratok - is el
tudnák igazítani e gyűjtemény olvasóit.
Thalia - ha időnként vissza-vissza-lép is -
mégiscsak előremegy, s ez új barátai
számára is csak akkor lesz nyilvánvaló, ha
tegnapi lépéseiről (és az őket figyelők
tegnapi beállítottságáról) is tájékoztatunk.
(Kozmosz)

A következő számaink tartalmából:

P. Müller Péter:

A tagikum iróniája

Nánay István:

Öncélu ötletek színháza

Reményi József Tamás:

„Ha megölsz, se látok nyomot"

Bérczes László:

Kép, kép, kép

Tarján Tamás:

Csatornátlan ország

Gerold László:

Sékszpiriádé - Palicson

Forgách András:

The kalap of Voltimand


