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Az 1986/87-es
színházi évadról

Egy színházi évad tulajdonképpen sok
színházi műhely, együttes, vállalkozás
alkotási folyamatainak összessége, a ma-
ga közönségvonzatával, az egész társada-
lom tudatát befolyásoló hatásával és a
mindezt biztosító, ugyancsak befolyásoló
feltételrendszerével együtt. Meg-mérni,
elemezni annak figyelembevételével
lehetséges, hogy egy-egy évad soha-sem
kerek egész, gyökereivel a múltba, az
elmúlt szezonokba nyúlik vissza, s a
tendenciák, eredmények, gondok meg-
állás nélkül folytatódnak, kibontakoznak,
megoldódnak vagy megváltoznak a
további időszakaszok során. Ha azt
mondjuk, hogy az 1986/87-es évad sú-
lyos, feszültségektől terhes időszak volt,
akkor ennek okait már korábban észlel-
tük, elemeztük, s igazában most már az
okok és az okozatok „virágba borulását"
észlelhettük. Csökken a színházművészet
jelentősége, hatósugara, egyre jobban
eluralkodik a kommercializálodás
tendenciája, korhadt a színházi struktúra
és ezen belül a vezetési struktúra, stagnál
vagy csökken az állami támogatás
reálértéke, a legfelsőbb irányítás egyéb-
ként is „eladta" a színházművészetet
(évtizedek óta lemondott arról, hogy az
állami költségvetésben jelentőségé-nek
megfelelő arányban szerepeltesse a
dotációt), nem jó a művészképzés, a
vezetői utánpótlás megoldatlan, hanyatlik
a vidéki színházművészet és így tovább:
mindezek a vádak, érvek hangot kaptak a
Magyar Színházművészeti Szövetség
1986 őszén tartott közgyűlésén, s
megfogalmazást nyertek az itt elfogadott
határozat alapján készített, úgynevezett
Memorandum (felsőbb szervek számára
összeállított dokumentum) lapjain. A
közgyűlés végső soron „jó" minősítést
kaphatott: nem produkált káros, kon-
szenzust felborító politikai polarizációt
és demonstrációt, többségben voltak a
bírálni és segíteni egyszerre akarók, nem
volta vezető szervekben sem különleges
politikai átcsoportosítási manőver. Meg-
lepő volt viszont, hogy a szakma bizo-
nyos érdektelenséget mégiscsak elárult,
viszonylag kevesen voltak olyanok, akik
magas színvonalon „ki tudták magukat
fejezni", azaz furcsa volt olykor az exhi-
bicionizmus, a földhözragadt pragmatiz-

mus, a beszűkűlt látás- és értékelésmód
fel-felbuzgó jelentkezése. Alig-alig volt
olyan megnyilatkozás, amely a helyzet
pontosabb elemzése alapján - s főleg
bizonyos reálpolitikai érzék segítségével -
megfelelő programot, célokat adott volna
a tartalékok felkutatásával és az
önbírálattal ötvözötten.

Igazában ezek a tendenciák mintegy
kiterjedtek az egész évadra. A szövetség
egyes fórumain és berkeiben olykor már
lincshangulat uralkodott a minisztériumi
irányítással kapcsolatban, s őszintén
szólva az utóbbi többnyire defenzívába
szorult, mert gyakorlatilag nem tudtunk
felmutatni egyetlen olyan jelentékenyebb
jogszabályt, irányelvet, intézkedést, amely
a közgyűlésen is megfogalmazott feszült-
ségek, nehézségek feloldását, eltávolítá-
sát segítené elő. A feladatok megfogal-
mazása is bizonytalan a részünkről, több-
nyire az értékek megóvásán fáradozunk,
s ebbe most beleértjük akár a jogszabályi,
akár az élő színházművészeti értékeket
is. Irányítunk még: káderpolitikában,
külföldi kapcsolatokban, műsortervezés-
ben, de közben csökkennek a miniszté-
riumi mecenatúra keretei és lehetőségei,
újabb és újabb elvonásokat kell tudomá-
sul vennünk a tárcaszínházaktól s átvit-
tebb értelemben a tanácsiaktól is. Mivel
az egész kulturális irányítás - más ne-
hézségi tényezőktől függően - amúgy is
szanálási feladatok elvégzése előtt áll,
elgondolások, tervezetek
színházirányítási területen is készülnek,
de gyakran egymástól (politikai és állami
szervek, vezetők és vezetettek)
elszigetelten, s félő, hogy egyik-másik
esetben íróasztal mellett született
elgondolások válnak valóra. Külön
nehezíti a helyzetet, hogy a minisztériumi
irányítás egésze is válságban van,
szanálás előtt áll, s mind-ezenközben
nem mondható túlságosan jónak,
összeszokottnak a funkcionális és ágazati
szervezeti egységek munkája sem.
Közben az egész évadra kiterjedt a szö-
vetség, a Színházi Dolgozók Szakszerve-
zete és a minisztérium egymásra muto-
gató, egymástól számon kérő kergetős-
dije, s csak némi elégtétellel és szerény-
telenség nélkül állapíthatjuk meg, hogy
ebben a mi részünkről mégiscsak a hig-
gadtság, az értékmegóvás. az óvatos me-
cenatúra volt a domináns.

Az állami támogatás mégiscsak lépe-
getett valamit előre. Az évad során meg-
próbáltuk bizonyos hiányosságok betö-
mését vagy kijavítását a Nemzeti Színház
és a Népszínház esetében, bár messze
nem elegendő mértékben, kiváltképpen

az előbbinél. Eredménnyel járt az „álla-
mosítási" folyamat a Rock Színháznál, a
korábbiaknál nagyobb mértékben voltak
biztosítva a Játékszín működési feltételei,
de ettől még egyik sem működött a
régebbinél jobb körülmények között (he-
lyiségek, apparátus stb.). Az 1985. és az
1986. évi adatokat összehasonlítva meg-
állapítható, hogy a fővárosban és vidéken
egyaránt nőtt az állami dotáció (összesen
mintegy nyolcvanmillió forinttal, ami az
1986/87-es évadra is eligazító). Egyes
tanácsok kiemelkedően sokat tettek költ-
ségvetési hiányok ellensúlyozására, sőt a
költségvetési támogatás fejlesztése érde-
kében - így a Szabolcs-Szatmár megyei, a
Bács-Kiskun megyei, a Zala megyei, a
szegedi és a pécsi tanácsok. Figyelemre
méltó, hogy a Heves megyei tanács már
ebben az évadban, naptári évben hozzá-
látott a Gárdonyi Géza Színház önálló
társulatának megalapozásához, a jelek
szerint nem kevés áldozatkészséggel. Saj-
nálatos, hogy mások meg kiáltó mértékben
el vannak maradva, mint például a mis-
kolci tanács. Itt kell megjegyezni, hogy a
„színre hozást", a költségvetési (dotációs)
fejlesztést egyes helyeken igazgatási bo-
nyolultságok is nehezítik, mert a miskolci
Nemzeti Színház eléggé sanyarú dotációs
és rekonstrukciós helyzete következik a
két egymás mellé-fölé rendelt, illetékes
tanácsi szerv meg nem értéséből (leg-
alábbis ebben a tekintetben).

Az évad tanúja volt, és már élvezője is
egyes tanácsok példátlan rekonstrukciós
erőfeszítéseinek: a szezon elején adták át
a rekonstruált szegedi Nemzeti Színhá-
zat, a pécsi Nemzeti Színház Kamara-
színházát (s elkezdték a nagyszínház re-
konstrukcióját, nem kevés anyagi áldozat-
tal), eredményesen folytatódott - ismét
hatalmas összegekkel - a kaposvári Csiky
Gergely Színház, a kecskeméti Katona
József Színház e naptári év végére be-
fejeződő renoválása, s még a VÁÉV
összeomlása ellenére is van előrehaladás
a veszprémi Petőfi Színház rekonstruk-
ciója esetében. Mindezek volumene meg-
közelíti a kétmilliárd forintot, s ma már
inkább az a gond, egyúttal a színházmű-
vészet felelőssége is, hogy éppen a fel-
soroltaknál legyen meg egyáltalában a
létrehozott értékeknek megfelelő együt-
tes és alkotásérték is. A fővárosban
ugyancsak az évad elején adták át rendel-
tetésének a rekonstruált József Attila
Színházat, méghozzá rekordidő alatt, s az
előbb említett gond ott is létezik. Az
évad végére felépült az első kisszövetke-
zeti színház, a Jurta Színház is, amelynek



tartalmi célkitűzéseivel voltak és vannak
komoly vitáink, kifogásaink, de létrejötte
mégis modellértékű, ha további műkö-
dése szervezeti és anyagi szempontból
bizonytalan alapokon történik is. Való-
sággal sokkolta viszont a szakmát s a
közvéleményt, hogy éppen az évad vé-
gére derült ki: a Nemzeti Színház felépí-
tését ebben az ötéves tervben még meg-
kezdeni sem lehet, a tervek átértékelen-
dők, sőt a helyén is tovább kell meditál-
nunk. Annál is sajnálatosabb ez, mert az
elmúlt évadok során a Nemzeti Színház
együttese sokat fejlődött, az értékek, sőt a
kiemelkedő értékek sorozatát hozta
létre, ázsiója a külföldi szakma és nagy-
közönség szemében is sokat nőtt, s
mind-ez jobb körülmények közé vágyik,
oda is illő, de a vezetés és a vezetettek
belső konfliktusaitól terhelten az új
épület át-adásának elodázása csak tovább
fokozza a kijelölt, részben már
megvalósult szerep és a feltételek közötti
ellentmondást.

Sok volta gond a dotációs elégtelensé-
gekkel kapcsolatban a bérrel, a művésze-
kével, a műszakiakkal, az utóbbiak fluk-
tuációjával, utánpótlásképzési nehézsé-
geivel. Csakhogy a problémák megoldá-
sa sokfajta erőfeszítést követel, s nagyon
sok függ a találékonyságtól, a belső tarta-
lékok feltárása iránti készségtől. Egyes
színházaknál például újfajta bérezési-
premizálási módszereket vezettek be,
amelyek egyrészt jobban koncentrálnak
a belső erők jobb kihasználására, más-
részt hasznosan egyeztetik a fokozódó
munka, eredményesség és a nagyobb be-
vétel érdekeit. Miközben az évad során is
tovább csökkentették az irányító szervek
a kötelezettségeket (ez kiváltképpen a
vidéki színházaknál a legfeltűnőbb), több

színháznál - Szolnokon, Miskolcon, Za-
laegerszegen, Kecskeméten, több fővá-
rosi együttesnél - mégiscsak növekedtek
a keresetek, s ez további erőfeszítésekre
sarkall mind az irányítás, mind az egész
szakma részéről. Igaz, ebben a vonatko-
zásban arról van szó, hogy a keveset, a
nem elegendőt, az egyelőre nominálisan
reálértékben sem növelhetőt kell jobban
szétosztani (s persze „megtermeltetni"),
így minden struktúrát fejlesztő, szanáló
terv, törekvés mellett nem szabad figyel-
men kívül hagyni a lényeget, a támogatás
hiányosságait betömő, az egészet
tovább-fejlesztő kötelezettséget. Ezért
mindenekelőtt a dologi támogatások
növelését szükséges megcélozni, mert
ebben a tekintetben a színházak
alkotómunkájának egyes feltételei csak
rosszabbodtak, a feszültségek olykor az
elviselhetetlenségig fokozódtak. A
műszakiakat illetően a helyzet az évad
során csak rosszabbodott, de meg kell
jegyezni, hogy egyes helyi
erőfeszítések, támogatások ered-
ményeképpen ma már ott tartunk, hogy
például Zalaegerszegen és Kecskeméten
olyan műhelyek vannak, amelyek más
színházaknak, sőt az előbbi esetében
több fővárosi színháznak is dolgoznak,
miközben persze sajnálatosan tovább
romlott a fővárosi Központi Műterem
munkája, teljesítőképessége, s csak ké-
sőbbre ütemezett vigasz, hogy már ebben
az évadban megindult az új helyiségek
kialakítása, egy újfajta működés megala-
pozása a Fővárosi Tanács áldozatkészsé-
géből. Kár, hogy a műszakiak (egyes
szakipari mesterségek) képzésével kap-
csolatosan a szakma egyszerűen képte-
len megfogalmazni, előkészíteni emez
oktatás célját, tartalmát, ágazatait, illetve

ezek tanügyi dokumentumait. Eredmény,
hogy éppen ebben az évadban - mind-
ezek ellenére - egyes színházak műszaki
gárdájának (a színpadot kiszolgálóknak)
kiemelkedően jó híre lett (Nyíregyháza,
Zalaegerszeg, de egyre jobban helytáll a
szegedi, a pécsi stáb is). Előkészületek
történtek a minisztérium részéről egyes
mesterségek, szakmák külföldi képzése,
továbbképzése, valamint hazai képzése
megalapozása érdekében.

„Feszített" volt a struktúra, a vezetői
utánpótlás megoldatlansága ebben az
évadban is. Némi ellensúlyozást jelen-tett
egyes pályázatok lebonyolítása, de
túlságosan sok eredménnyel ez önmagá-
ban véve nem jár. Úgy tűnik, hogy Eger
mégiscsak megtalálta a színészeket, más
társakat is vonzó vezetőjét, sőt vezető-
gárdáját. Nyíregyháza most fejlődött az
egész színházi élet egyik legjobb társula-
tává, együttese jól szervezett, műsorpoli-
tikája kezdeményező, a rendezői munka
és a színészi játék magas színvonalú, ve-
zetése még egy kisebb válságot is kibírt.
A Csokonai Színház - egy eredménytelen
pályázat után - csak hosszas tétovázással
találta meg vezetőgárdáját. Miskolcon és
Zalaegerszegen igen súlyos vezetői-
vezetési válság bontakozott ki, s csak az
évad végére vált világossá - mi-közben
kiemelkedő értékű előadásokat hoztak
létre -, hogy a „kocsi tovább megy".
Vezetési válsággal, az elégtelen vezetési
struktúra okozta gondokkal a veszprémi
és a pécsi együttes is küszködött, de
sajátos és elgondolkoztató, hogy az
utóbbi is kapaszkodott művészi ered-
ményességben és hatékonyságban föl-
felé, az előbbi pedig igen jó évadot
csinált mind értékek létrehozatalában,
mind saját művészeti kapacitása kihasz-
nálásában. A kaposvári színház egyrészt
korábbi ázsiójából élt, másrészt dereka-
san küzdött a rekonstrukció okozta mű-
ködési nehézségekkel, de többre nem-
igen futotta. Kecskeméten tovább folyt
egy populáris, jól szervezett színház alap-
jainak lerakása, némi vezetési struktúra-
beli bizonytalansággal, váltakozó művészi
eredményességgel. Békéscsabán folytató-
dott az „életért való küzdés", tiszteletre
méltó szívóssággal és helyi támogatással,
de a korábbinál csökkenőbb eredményes-
séggel. Szegeden beköltöztek az újjá-
épült színházba, s ez még némi zavarok-
kal is járt, de kétségtelenné vált, hogy a
vezetési struktúra még nem mindenben
megfelelő az új feladatoknak, másrészt
éppen ennek következtében még egyen-
lőtlen a fejlődés a tagozatok között.

Hegedűs D. Géza (Biff), Tordy Géza (Willy Loman) és Kaszás Attila (Happy)
Az ügynök halála vígszínházi előadásában



A legsajátosabb a szolnoki színház fejlő-
dése: itt ugyan a vezetési struktúra még
nem teljes, író igazgató van, aki még ren-
dez is, de ügyesen integrál a színház mű-
vészi apparátusába akár alternatív szín-
házi rendezőket, színészeket, más műhe-
lyek kiváló rendezőit, hogy így aztán
művészi sikerektől és közönségsikertől
„hangos" színházat csináljon.

A fővárosban a Nemzeti Színház némi
kiegyenlítettséggel hozott létre újabb ér-
tékeket (s túlnyomórészt csak ilyeneket), a
diszkrepancia a vezetés és az együttes
között növekedett. A Rock Színházban
stagnálás volt megfigyelhető, ugyancsak
vezetésbeli elégtelenségek következté-
ben, noha itt még sok működési feltétel
változatlanul nincs jól biztosítva. A Já-
tékszín tovább bizonyította létezése, for-
mája jogosultságát, műsorpolitikájának,
rendező- és színészválasztásainak helyes-
ségét. A legnagyobb tanácsi színházak
közül a Madách és a Thália továbbra is
„defenzívában" van (kívülről és belülről
szemlélve egyaránt); a Vígszínházban
egyes válságjelenségek ellenére előrelépés
tapasztalható, kezdik a vezetők és a
rendezők, tanácsadók és színészek job-
ban megérteni és sikeresebb előadásokra
összefogni egymást, némely bizonyta-
lanságtól eltekintve. A Katona József
Színház továbbhaladt az ország, a fővá-
ros (egyik) legjobb együttese rangjának
elismerése felé vezető úton, miközben -
nagy értékeket létrehozva és egy bukást
is elviselve - küzdenie kellett akár a
manírok, akár a túltelítettség veszélyeivel
is. Példátlanul nőtt a külföldi szakma és
közönség előtti tekintélye. Kifejlődő-ben
van a Radnóti Miklós Színpad új profilja:
ebben az évadban „jól megcsinált",
valamint kísérleti (kísérletező) hazai és
külföldi darabokból, zenés játékokból,
előadóművészi estekből állította össze
műsorát, mindenfajta stíluskísérletekkel
megvalósítva. A Vidám Színpad egyre
jobban azt teszi, ami feladata: jól szol-
gálja a magyar kabaré ügyét, és nívós,
abszolút szórakoztató előadásokat csinál,
a legkülönbözőbb erőket integrálva. A
Mikroszkóp Színpad új vezetése elég jól
bizonyított, formás kabaréjával, sok-fajta
erőt, képességet adaptáló szándékával.
Sajnálatos, hogy a Bábszínház ebben az
évadban is inkább csak a külföldi ázsióját
építgette, de igazán magával ragadó,
kiemelkedő értékű produkcióval nem
tudott előállni. Az Arany János
Gyermekszínház új vezetése szolid ered-
ményekkel bontakoztatta tovább korsze-
rűbb elképzeléseit, s a pedagógiai, rende-

zői, stílusbeli előrelépés mindenképpen
nyugtázható. Az egész országban játszó
Népszínház tovább szilárdította, fejlesz-
tette vezetését, társulatát, populáris-nem-
zeti profilját, miközben házon belül és kí-
vül sokat küszködött speciális tagozataival.

A vezetők kiválasztása, munkába állí-
tása, képzése, továbbképzése még na-
gyon sok kívánnivalót hagy maga után.
Úgy tűnik, hogy sem a pályázati rend-
szert, sem a politikai-igazgatási vonalon
és módon történő kiválasztást nem lehet
erőltetni, kizárólagossá tenni, egyébként
a pályázati rendszer világméretű törek-
vés, de semmiképpen sem csodaszer. Az
évad elején és során lezajlott pályázatok
nagyon sok kérdőjelet hagytak maguk

után, például azt, hogy egy nagy érdeklő-
dést kiváltó pályázat elbírálása után a
„vesztesek" többsége egyszerűen rest, fél
tovább pályázni, vagy azt, hogy egyes
helyek, intézmények és irányító szervek
valósággal riasztják a pályázókat és így
tovább. A pécsi pályázat egyenesen paró-
diává változott a meghirdetés kicsinyes-
sége és az érdeklődés minimális volta
miatt. Közben ebben az évadban is fo-
gyott az igazgatás, a főrendezés, a művé-
szeti vezetés becsülete: a nehéz körül-
ményekre hivatkoznak sokan, mások
anyagi okok miatt nem vállalják szívesen a
vezetést, amivel az is együtt jár, hogy
feltűnően szaporodik a színházi vezetők
másutt való munkavállalása, olyannyira,

Udvaros Dorottya (Clodia) és Máté Gábor (Catullus) Füst Milán drámájában
(Katona József Színház)



hogy ez saját színházukban némi dez-
organizálódással is jár. A megbecsülést
dinamikusabb helyi és országos irányí-
tással, jogok, kereseti lehetőségek és
működési feltételek megerősítésével, kép-
zéssel, továbbképzéssel kell tovább javí-
tani.

A színház és közönség kapcsolatát ille-
tően aggasztó jelenségek, tendenciák és
jelzések vannak. Az már biztos, hogy az
1985. és az 1986. évi adatokat
összehasonlítva (s az így levont
tapasztalatok, következtetések átnyúlnak
az 1986/87-es évad első feléből a
másodikba is) a fővárosban 123 000,
vidéken 13 000, összesen tehát mintegy
136 000 néző „veszett" el. Mind-jobban
hatnak az új szokások, lehetőségek, s
egyes napokon egyre nehezebb a nézőket
a színházakba vinni. Ezernyi más
rendezvény vonja el a figyelmet, oly-kor
az egymást keresztező szervezések,
fellépések (haknik, félhaknik, fővárosi
együttesek kiruccanásai, kisszövetkeze-
tek, alig ismert és nem legalizált vállalko-
zások) következtében. Egyes színházak
valósággal harcban állnak a közönséggel,
így - a jeles produkciók ellenére is - a
miskolci színház esetében, de példák a
fővárosból is sorolhatók. Ez utóbbi jelen-
ség abból következik, hogy rohamosan
nőtt az igény a szórakoztatás iránt, s ezt
valósággal profiltól, műfajtól, stílustól,
műhelyeszménytől függetlenül, úgyszól-
ván minden színháznak figyelembe kell
vennie. Ott, ahol erre is ügyelnek, ahol a
legkülönbözőbb rétegeket célozzák meg a
műsorterv egészével és egyes részeivel,
ahol nem szégyellnek nosztalgiahullá-
mokat magas színvonalon „meglova-

golni", ahol roppant magas színvonalon
produkálnak, a színház jól megy, mint
például Szolnokon, Nyíregyházán, Zala-
egerszegen, Pécsett, a Katona József
Színház, a Nemzeti Színház esetében, s
még az olyan felhajtó-, vonzóerőt is ki
tudják használni, mint a (rekonstruált)
színház szépsége, újszerűsége (Szeged,
Pécs). A legfigyelmeztetőbb esetek a
fővárosban vannak, ahol már addig is
eljutottak, hogy az egyik színház komoly
műfajú előadásainak egyikét-másikát
„technikai okok miatt" (néhány néző) le
kellett mondani. Ezzel párhuzamosan erre
az évadra is áll, talán még fokozottabban,
hogy bizonyos nézők átkerülnek más,
statisztikákban nem, vagy nem a maga
helyén szereplő szórakoztató szín-házi,
kisvállalkozási stb. szférákba. Mind-ezzel
együtt tovább csökkent a színház
tekintélye, jelentősége a társadalom egé-
szében, illetve másfajta kommercializá-
lódó színháznak nőtt - igazában ellenőri-
zetlenül és koncepciózus befolyásolás
nélkül - az ázsiója.

Az évad művészi szempontból köze-
pesnek mondható, ami már önmagában is
több, mint amit a sok-sok gond, nehéz-
ség, feszültség, meddő vitatkozások után
gondolhattunk. A közepes jelző nem teszi
kizárttá, hogy bizonyos vonatkozásokban
egyenesen kiemelkedő tendenciákról,
teljesítményekről, eredmények-ről is
tegyünk említést. Akár a megszületett új
magyar drámák, akár a kiemelkedő értékű
előadások tekintetében még az előző
évadokhoz képest is többnek örülhettünk.
Mindenekelőtt az eszmei képet tekintsük
át. Az biztos, hogy egyes szín-

házak a mai magyar társadalom előtörté-
netét (azaz az utóbbi négy évtized ese-
ményeit, tendenciáit, egyáltalában poli-
tikai és társadalmi fejlődését), a mai ma-
gyar társadalom, fejlődési szakasz össze-
tevőit még mélyebbre hatolón elemezték,
ábrázolták, mutatták fel, mint korábban,
olykor már önkínzó és némi monotóniát
is feltételező jelleggel. A nyíltság tovább
fokozódott, még több olyan mű,
produkció akadt, amelyek segítségével
egyrészt nevetve (olykor dühvel keve-
redve) váltunk meg múltunktól, más-részt
megrendülten értesülhettünk jelen-kori
hibáinkról, torzulásainkról, a növekvő
devianciáról, az elidegenedési folyama-
tokról, az eldologiasodás újabb jelensé-
geiről, a hit, a szenvedély hiányáról, az
értékrend válságáról. Őszintén szólva e
lebontásban, leépítésben, dezilluzioná-
lásban már a színházaink is addig men-
tek, hogy olykor a közönségsikert is ve-
szélyeztették komorságukkal, a vákuum-
szemlélet eluralkodásával. Külföldi klasz-
szikus és modern szerzők műveinek
interpretálásával ezt a mélyre ásást az
egyetemes történelem és a jelenkori
világhelyzet tekintetében kevésbé tették,
összefüggésben az elég sok újrajátszással,
illetve a szórakoztató (egyszerűség
kedvéért nyugati) darabok növekvő be-
áramlásával, felújításával, reprízeivel. Kár,
hogy a külföldi „mélyre ásásban" nem
játszanak jelentős vagy éppen növekvő
szerepet a közép-kelet-európai szocialista
országok szerzőinek művei, bár éppen
ebben az évadban megjelent a magyar
színpadokon a glasznoszty, a peresztrojka
néhány alkotása (Roszeba, Dozorcev,
Petrusevszkaja, Gorin darabjai), s fel-
feltűnt egy-egy Mroek-, Hrabal-,
Voskovec-Werich-mű is. Ehhez az
eszmei képhez tartozik, hogy nagyobb
hangsúlyt kapott a műsorpolitikában, a
repertoárban a tolerancia kérdése, ezen
belül a zsidókérdés, antiszemitizmus
problematikája, egyes művek témáját,
mondanivalóját és kiemelkedően értékes
megrendezését tekintve (A bölcs Náthán,
Fortunátus).

A műsorpolitika egészét részletezve a
magyar művek részaránya súlyánál, ér-
tékeinél és számánál fogva is jelentéke-
nyebb volt a korábbiaknál. Folytatódott a
magyar klasszikusokkal való „birkózás",
újszerű Karnyóné-, Bánk bán-, Légy jó
mindhalálig- és Úri muri-interpretációk
születtek. A zalaegerszegi színház
együttese kiásta a feledékenység és a
mellőzöttség homályából Móricz Fortu-
nátusát, s több mint hetven évet késett

Vajda László (Apa) és Varga Zoltán (Srác) a Katona József Színház Csirkefej-előadásában
(lklády László felvételei)



ősbemutatóként, fontos mondanivalót
tolmácsolva, jelentős értéket létrehozva
vitte színre ama már klasszikusnak mon-
dott szerző szecessziós drámáját. Jelen-tős
felfedezések voltak a századelő, az első
harmad drámairodalmából (Csáth Géza:
Janika, Bíró Lajos: A rablólovag, Lengyel
Menyhért: A nagy fejedelem) és
idevehetjük még Remenyik Zsigmond
Atyai házának nyíregyházi újrafelfedezé-
sét is. Herczeg Ferenc Kék rókája negyven
év után újból bevonult a magyar szín-
padokra; nagyobb megütközést vagy fel-
tűnést nem keltve, inkább a kellemes
szórakoztatás szerepét töltötte be. Mí-
vességével, szép mondanivalójával és
gondos színrevitellel méltán került vissza
ugyancsak negyven év távlatából Kovách
Aladár Téli zsoltára a mai repertoárba.
Nem ennyire újrafelfedezésnek számít
Füst Milán Catullusának a korábbinál
sokkal maibb színrevitele és Szomory
Dezső Szabóky Zsigmond Rafael és Takáts
Alice című színművének előadása, de
mindkét szerző említett művei lehetőséget
adtak rendezőknek, együttesek-nek egy
korszerűbb játékstílussal való
kísérletezésre is. Igy volt ez sokkal na-
gyobb fontossággal Tamási Énekes ma-
darával a Nemzetiben.

Örvendetes a nagyon sok repríz a kö-
zelmúlt vagy a jelen drámairodalmából.
Itt Örkény István, Németh László és Sar-
kadi Imre vezet: a Tótéknak (külföldiek-
kel együtt) három, a Forgatókönyvnek
kettő, az Oszlopos Simeonnak három fel-
újításáról tudunk, Németh Lászlótól pedig
felújításra került a Galilei, A két Bolyai, a
Bodnárné, a Villámfénynél és a Harc a
jólét ellen. Idesorolható még Maróti Lajos,
Fekete Sándor, Szabó Magda és Nagy
András egy-egy művének újrajátszása is, s
mindezekkel együtt meg-elégedéssel
konstatálható: a jelenkor legjobbjai
fokozódó iramban épülnek bele a magyar
színházak repertoárjába, többnyire
érdekes és eredményes újraértelmezésben
is. A legnagyobb eredmény az új magyar
darabok ősbemutatóinak a korábbiaknál
jóval nagyobb (jelentőségű, számú) sora.
Nem csodaszer egyetlen drámapályázat
vagy más mecenatúra-forma sem. Ám az
mégis tény, hogy az országos
drámapályázatból négy (Spiró: Csirkefej,
Karinthy: Hol van az az utca?, Vészi: Le az
öregekkel, Schwajda: Ludas Matyi), a
szegedi pályázatból kettő (Karinthy:
Leánykereskedő, Vámos: Világ-szezon), a
minisztériumi ösztöndíjak ered-
ményeképpen pedig összesen öt mű került
színpadra (ez utóbbinál hangsú

lyozva az áttételességet, a mecenatúra
részéről tisztázandó, hogy Békés Pál Pin-
cejátékának két bemutatóját, A női part-
őrség... ősbemutatóját, valamint Márton
László Lepkék a kalapon és Kínkastély
című művének az ősbemutatóját értjük
az ötön). Új és jelentékeny darabbal
jelentkezett Páskándi Géza (Lélekha-
rang) és Gyurkovics Tibor (Fekvőtámasz),
Hernádi Gyula (Dogma), figyelmet kel-
tett Gyárfás Képzelődőkje is. Majdnem
másfél évtizeddel a keletkezés után szín-
re került Schwajda György Marija is, az
időtől, a méltatlan halasztástól kissé
megfáradtan és hatástalanabbul. Mun-
kácsi Miklós a Lisszaboni esővel kissé

könnyű kézzel felvázolt állapotdrámát
adott a mai magyar értelmiség egyes cso-
portjairól a Játékszínnek. A jelenlét így
mindenképpen növekvő és impozáns, s
oldott bizonyos görcsöket is a színházak
és az írók között, sajnos a kritika vonat-
kozásában kevésbé. A summázás nehéz:
az kétségtelen, hogy a drámaírók szép
többsége tehetett valamit a színpadra a
színházak nagyobbrészt jelentékeny gon-
dossága segítségével. A darabok többsége
a „magyar sokkal" foglalkozott (utalunk itt
a személyi kultusz által kiváltott sokkra,
valamint a „miért nem megy most mégis
sokkal jobban vagy egyáltalában a mai
magyar szocializmusnak" traumájára), a

Safranek Károly (Kapitány) és Zubor Ágnes (Potacskáné) Páskándi Géza Lélekharang című drámájának
nyíregyházi előadásában (Csutkai Csaba felvétele)



szerzők egyike-másika új eszközökkel
kísérletezett, de nem kevés a konzervatív
dramaturgiájú vagy nem kellően kiérlelt
darab a bemutatottak között. Ez utóbbi a
már említett görcsök következménye is,
így a két alkotófél közötti kapcsolat ter-
mészetesen sokat javítandó. Ám a fel-
soroltak közül néhány kiemelkedő értékű
mű is említhető, Spiró Csirkefeje föl-
tétlenül, posztnaturalizmusával együtt.

A külföldi szerzők darabjainak jelen-
léte tekintetében folytatódott egyes
klasszikusok újrajátszása (Shakespeare,
Moliére, Goldoni, Csehov,
Dosztojevszkij), de egy-két kivételtől
eltekintve most nem oly
eredményességgel, gondjaink-hoz,
problémáinkhoz adaptálva, mint
korábban: kivétel csak egy-kettő akad (V.
Henrik a Várszínházban, az Ördögök a
Vígszínházban, bár Camus segítségével).
Sok évtizedes halogatás után kiváló ér-
telmezéssel, rendezéssel és játékkal tért
vissza Lessing A bölcs Náthánja ezúttal a
zalaegerszegi színház színpadára. Lope
de Vega, Calderón, Marivaux egy-egy
nem, vagy alig ismert műve váltakozó
sikerrel bővítette a klasszikus repertoárt.
A modernebbek vagy az egészen maiak
közül feltűnő a franciák előretörése Sar-
doutól és Scribe-től kezdve Anouilh-on
és Camus-n keresztül egészen Ionescóig.
Az utóbbihoz kapcsolható a francia szür-
realista-abszurd dráma növekvő jelen-léte
(Vitrac, Vian). Miller két műve is kiváló
újraértelmezést kapott (Pillantás a hídról,
Az ügynök halála), s O'Neill sem járt
rosszabbul (Hosszú út az éjszakába) a nagy
amerikaiak közül. Előfordult még a nagy
angolok-írek közül Shaw és Synge egy-
egy műve, a maiak közül pedig Arden
reprízt kapott. Az osztrák-német Handke,
az olasz Ugo Betti és Dario Fo képviselik
még a nyugati (modern) drámairodalom
jobb vonulatait, de mind-emellett elég
nagy, sőt növekvő számban van jelen
színpadjainkon az angolszász, az olasz, a
francia szórakoztató dráma-irodalom több
terméke, nemritkán reprízek formájában.
Ez persze nagyobb színházpolitikai
finnyásságot még nem érdemel, de jelzi a
szórakoztatás nagyobb súlyát, az igény
növekedését mindenesetre, a biztosra
menést, olykor a dramaturgiai munka
renyheségét is.

A zenés színházi művek színrevitelé-
ben a klasszikus vagy félklasszikus ope-
rettek és musicalek, rock-operák felújí-
tása, illetve (a külföldiek esetében) ma

gyar színpadra alkalmazása volt a döntő
tendencia. Így került színpadra három
színházban is az Oliver, jutott el hozzánk a
Carousel. Előretört egy olyan vonulat,
amelyet Eiseman, Lajtai és Zerkovitz
nevével fémjelezhetünk, de a színházak
többsége jól vizsgázott e művek ízléses,
szellemes, jó mesterségbeli tudással vég-
hezvitt interpretálásával. Erősödő törek-
vés volt, hogy a nem zenés színházi
együttesek is mutassanak be ilyeneket, de
ez csak javára vált a műfajnak. A báb-
színházakban több új magyar mű is szín-
re került, de a többségük nem volt sem-
milyen szempontból kiemelkedő értékű.
A gyerekszínházakban jelen vannak ugyan
a klasszikusok, a megszokottak, újsze-
rűbb tolmácsolást is kapnak, kezdemé-
nyezés, új mű azonban elég kevés akadt.
Mindhárom területen emelni kell a dra-
maturgiai munka színvonalát, több teret
és lehetőséget kell biztosítania kísérlete-
zésre, a felfedezésre.

A rendezői, a színészi, a tervezői telje-
sítmények színvonala váltakozó, kevés
kiugrás akadt. Egyes társulatok akár kol-
lektíve is megugrottak ugyan (Katona
József Színház, Nyíregyháza, Szolnok),
de a nagy teljesítmények szórványosak,
még a Nemzeti Színház, a Vígszínház, a
veszprémi, a miskolci, a zalaegerszegi, a
kaposvári színház esetében is (az utóbbi
stagnálásáról már más vonatkozásban volt
szó). Szaporodott a középszerű vagy
éppen szürke, a mesterség tudásának rom-
lásáról is tanúskodó előadások száma.
Nőtt a kifejezett bukások száma is. Ezzel
együtt - miközben stílus- (ízlés-) váltás is
zajlik színpadjainkon, a rendezőcentrikus
vagy éppen avantgarde törekvések vissza-
szorulásával, a színészre, a lélek-(jellem-)
és környezet-, miliőábrázolásra való kon-
centrálással - mégiscsak emlékezetes ma-
rad az évadból Zsámbéki Gábor, Székely
Gábor, Ascher Tamás, Kerényi Imre, Sík
Ferenc, Szikora János, Iglódi István, Hor-
vai István, Tordy Géza, Csiszár Imre, Sala-
mon Suba László, Léner Péter, Ruszt
József egy-egy rendezése, Fodor Tamás
két kiugró rendezői remeklése, Bessenyei
visszatérése, a Nemzeti Színház fiataljai-
nak újabb alakításai.

Az évad mindent összevetve még biz-
tató is. Am az irányítás, a mecenatúra és a
színházművészek részéről jóval több erő-
feszítést igényel, mert az árnyak, a feszült-
ségek, a romlások akár nagyobb mérvű
összeomlást is feltételezhetnek.

P. MÜLLER PÉTER

Pécsi évadok

Az 1981/82-es szezontól máig

Mi a színház? Talán egy épület? Igen,
hiszen még társulat nélküli épületekről is
úgy gondolkozunk, mint színházakról. Az
is közismert, hogy egy társulat létét
milyen jelentős mértékben meghatároz-
hatja a játékhely. Nemcsak nemzeti szín-
játszásunk történetében jelentett fordu-
lópontot a kőszínházak megjelenése, ha-
nem ma is döntő hatással lehet egy társu-
lat életére, ha új vagy korszerűsített épü-
letben folytathatja a működését. Az épü-
let és a társulat azonossága vagy különb-
sége erősen befolyásolhatja a színházi
légkört. Ha egy régi hagyományokkal
rendelkező együttesnek megszűnik az
épülete, és ideiglenes játékhelyre
kényszerül, ez könnyen kikezdi a társulat
identitástudatát. Minél tovább tart ez az
átmenetiség, annál inkább meglazulnak a
színházi intézményt összetartó erők.
Lehet szín-házat játszani moziteremben,
művelődési házban, sportcsarnokban
(ahogy misét is lehet celebrálni efféle
helyeken), de a színházat egy
meghatározott - e célra készült -
építészeti-esztétikai objektumban lehet a
legmegfelelőbben működtetni. Az
épületnek, a színház méretei-nek,
nézőtér-színpad nagyságának, tago-
lásának, a ház technikai feltételeinek mű-
sormeghatározó szerepe is van. A reper-
toárt - részben - az épület is befolyásolja.
Ám mindezek ellenére ismerünk épület
nélküli színházakat is (például a Rock
Színházat), amelyek jó színvonalon, ki-
egyensúlyozottan működnek. Lehet te-
hát, hogy a színház mégsem azonos az
épülettel.

Mi a színház? Talán egy társulat? Ami-
kor színházat mondunk, legtöbbször mű-
vészek állandósult csoportját értjük rajta.
Színészek, rendezők, tervezők együttesét.
Olyan művészekét, akik meghatározzák
az együttes arculatát, vezetői, repre-
zentánsai saját színházuknak. Ezek a mű-
vészek azonban - az évenkénti szerződ-
tetések rendszerében - sokszor nem ma-
radnak néhány évnél tovább egy-egy tár-
sulatnál. Talán a budapesti színházakban
kialakult zártság, kontraszelekció miatt
ez ott nem annyira szembeötlő. Egy
vidéki társulatban azonban évadonként
öt-hat színész cserélődése nem megy
szenzációszámba. Ám ha egy társulat


