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Egy válságos évad
(87-88) tendenciái

A hetvenes években és a nyolcvanas évek
elején a magyar színházművészet
fejlődésében akadtak biztató tendenciák is:
sok mindenben behozta - a szocialista
országok viszonylatában is fennálló - le-
maradását a honi teátrum, erőteljesen
fejlődtek egyes - nemritkán nemzetközi
figyelmet is keltő - színházi műhelyek,
nyitottabbá vált a színházi struktúra
(bemutató-befogadó színházak, kisszövet-
kezetek, egyesületek, alternatív színházi
csoportok jöttek létre és fejlődtek tovább),
nőtt a közönség érdeklődése, gyarapodott
az egész magyar színházművészet hazai és
külföldi ázsiója. Sorozatosan kerültek új és
új színházi vezetők, egész vezetőgárdák
több színház élére. Megnőtt a művészeti
vezetés, a művészigazgatók szerepe, jelentő
sége, egyes színházaknál (főleg a bonyo-
lutabb funkciójúak, felépítésűek eseté-ben)
viszont nagyobb szerepet kezdtek játszani
az intendánsok, a művelődés- (szín-ház-)
politikus igazgatók. Megnőtt a jelentősége
az ügyvezető igazgatói posztnak.

Az utóbbi években e pozitív tendenciák
kibontakozása lelassult, egy s más
tekintetben még az ellentétére is fordult, s
a megtorpanás, a sok-sok nehézség és a
szinte szakadatlan kudarcélmény, csőd-
hangulat éppen a stabilizációs program
meghirdetése és megkezdése időszakában,
az 1987-88-as évad során kulminált. A
különböző gazdasági, társadalmi és
dotációs nehézségek következtében elő-
térbe került a művészszínház-szórakoztató
(kommersz) színház ellentét, a közönség
egyre jelentékenyebb részének abszolút
szórakozni vágyása, ugyanakkor egyes
rétegek fizetőképességének csökkenése.
Egyes művészszínházak (pl. Miskolc) már
korábban is kezdtek fel-bomlani szorító
helyzetük következtében, e folyamat az
évad során tovább folytatódott. Olykor már
a profilt is jelentékenyen módosították, s
mindenképpen nagyobb szerepet kapott a
színház szórakoztató funkciója (József
Attila Színház). E közeg-ben szinte
természetes, hogy tovább szaporodtak a
kommercializálódás jelei, meg-
nyilvánulásai, noha az előbb említett ten-
denciák nem azonosak a kommercializáló-
dással, vagy nem minden esetben vannak
okozati kapcsolatban azzal.

E nehéz helyzetben sok gondot okozott
a színházi vezetések, vezetési struk-

túrák elöregedése, kiüresedése, kedve-
szegetté válása, s itt most igazán nem
életkori sajátosságokon, képességeken
vagy határokon kívánunk lovagolni, hi-
szen - például - Lendvay Ferenc bebizo-
nyította Csehov Hattyúja öreg színészé-
nek igazát: „Ahol tehetség van, ott nincs
se betegség, se öregség, se halál..." Több
fővárosi vagy vidéki színházunkban mégis
kifejezetten sürgető és kényes problémává
vált a „nagy öregektől való
megszabadulás", az illetők más vezetési
struktúrákba, formákba, helyekre való
átirányítása. E problémák megoldásában
sok volt a tétovaság, a tapintatlanság és az
eredménytelenség. A legfőbb tanulság:
még nem alakult ki nálunk - a szín-
házművészeti életben sem - a váltás mél-
tóságának és szükségességének összekap-
csolása. Közben ott tolonganak már a
jogos trónkövetelők, s mindennek hatására
egyes irányító szervek (főváros, Pécs,
Szeged) még idő- és hitelességi zavarba is
kerültek.

A fokozódó nehézségektől a közép- és
idősebb korú vezetőgeneráció egy része
elkedvetlenedett; újabban egyenesen di-
vattá vált a feladatoktól (művészeti veze-
tői, igazgatói, főrendezői posztoktól) való
megválás - olykor persze ez kombinálódik
a bizalom elhamarkodott megvonásával -
vagy a felkínált posztok elhárítása. Az
egész magyar színházi irányítás nehéz
helyzetben, úgynevezett vákuum-
helyzetben van: nincs elég tehetséges,
rátermett fiatal színházi vezető, akit éppen
a sorozatosan megüresedő helyekre
munkába lehetne állítani, hiányzik a
többnyire vidéken szükséges váltásra fel-
készített gárda, de nincs kellő számban
menedzser-igazgató vagy gazdasági igaz-
gató sem, akikre éppen most nagy szükség
volna a fentebb említett negatív ten-
denciák kivédése érdekében.

A színházi vezetők jelentékeny részét
érinti már a meghatározott időszakra való
megbízás követelménye és gyakorlata, s
ez mindenképpen általános lesz. A
követelmény végrehajtása azonban - főleg
a fővárosban - nem segítette elő kellő
dinamizmussal a kiüresedett vezetési
struktúrák megújulását, mivel itt a
közelmúltban nagyon is óvatosan - nyil-
vánvalóan emberi tényezőket is szem előtt
tartva - ajánlották fel vagy korlátozták a
meghosszabbításokat. (Mondhatni azt is,
hogy szegény irányító szervek valósággal
elvesztek a szempontok, a különböző
félelmek és ellenkezések örvényében.)

Az elmúlt években mind a fővárosban,
mind vidéken - irányelvek, jogszabályok

alapján - gyakorlattá kezdett válni, hogy a
színházvezetői állásokat megüresedés
esetén pályázatokkal töltsék be, bár arra
is akadt, éppen az 1987-88-as évad során,
több példa (Zalaegerszeg, Szeged, Mis-
kolc), hogy különböző objektív és szub-
jektív okok következtében a tanácsi szer-
vek eltekintettek ettől a megoldástól. Az
első esetben belülről oldották meg a
vezetőváltást, a két utóbbiban viszont a
„váltás méltóságának" hiánya sérüléseket
is okozott (Szeged), a pályázatot
„kerekasztal-konferenciával" pótló mis-
kolci eljárás pedig nem hozott kellő ered-
ményt, színházon belül és kívül jelenté-
keny mértékben dezorganizált és dez-
orientált. A pályázatok eredményessége
azonban nagyon hullámzó. Olykor (ko-
rábban) felfokozott érdeklődés nyilvánult
meg egy-egy poszt iránt (Eger, igazgatói
állás), máskor - főleg az évad dere-kán
vagy az évad elején - csak szolid lét-
számú és színvonalú jelentkezés •volt
tapasztalható (Békéscsabán, de a műhely
rangjához képest Pécsett is). A pályázók
között szép számmal voltak kevésbé
ismert és értékelhető, illetve a szakma
perifériájára szorult vagy vezetési gya-
korlattal még alig rendelkező személyek
is. Ez is indokolta, hogy időközben
Veszprém megye Tanácsa is feliratkozott
a pályázatot mellőzők listájára, s
ugyancsak belülről oldotta meg a művé-
szeti vezetői poszt betöltését egy kiváló
színész és gyarapodó sikerű rendező
megbízásával.

A pályázatok és a megbízási szándékok
végső elemzése, értékelése, vélemé-
nyezése s maga a döntés a Magyar
Színházművészeti Szövetség, a Színházi
Dolgozók Szakszervezete és a Művelődési
Minisztérium odafigyelése mellett sem
mindig megnyugtató. Most már több új
főrendezői megbízás kiadásánál
(Békéscsaba, Pécs, Miskolc) látszik, hogy
egyfelől ez a figyelem sem elég célra-törő,
dinamikus, sőt, olykor egymás között sem
kellően egyeztetett, másfelől a helyi
irányító szervek áttekintésbeli hiá-
nyosságai következtében is váratlanul ki-
esnek a méltóbbak, a sokféle előzetes
bizalmat élvezők, s előtérbe kerülnek a
színházi rendezői múlttal vagy legalábbis
színházvezetői gyakorlattal alig
rendelkezők. Az igazsághoz hozzátartozik,
hogy, mint már fentebb jeleztük, kevés a
vidéken feladatot vállaló szín-házvezető-
jelölt, kiváltképpen a közép-és az idősebb
generációkból, ezért aztán a miskolciak
tizenkét jeles színházi vezető
megkérdezése és ódzkodó válasza



rekciókra, változtatásokra szorult, min-
denekelőtt a stabilizációs program s az
ezzel összefüggő restrikciós intézkedés-
sorozat következtében. A színházi szak-
ma egésze, a különböző kudarcélmények-
től is befolyásoltan, e kérdések lázában
égett, gyötrődött, vitatkozott, követelt,
perlekedett az elmúlt évad során. Újból
hangoztatták a régóta megfogalmazódott
véleményt: a kulturális kormányzat - más
szakmákkal, kulturális területek-kel,
művészeti ágakkal egybevetve - mintegy
„eladta" a szakmát, sőt, ez az „eladás"
már évtizedekkel ezelőtt meg-kezdődött.
E szemlélet legpregnánsabb
megnyilatkozása volt Kerényi Imre em-
lékezetes Élet és Irodalom-beli cikke a
Nemzeti Színház jubileumi ünnepségei-
nek első részét követően. Ez az írás,
amely különböző túlzásai, igazságtalan-
ságai ellenére sok hibát mégiscsak jól
látott, csupán nyitánya volt a többi, min-
denekelőtt a tárcaszínházak helyzetét
érintő panasznak, melyek felsorakoztatták
a többi problémát, illetve vádat,
elsősorban azt a tényt, hogy a dotáció
fokozatos értékcsökkenése következtében
egyre lehetetlenebbé válik maga az
alapműködés is, s ezért tovább kell csök-
kenteni a bemutatók és előadások számát,
sőt, a művészlétszámot is. Ez a csökkenés
azért vált az évad különösen kényes
kérdésévé, mert az előző naptári év
adataiból még az tűnt ki, hogy az elő-
adások száma - 1986-hoz viszonyítva -
mind Budapesten (6516-ról 6556-ra), mind
a városokban (5123-5150), mind a közsé-
gekben (626-632) némiképpen nőtt, s így
összességében is (12 265-12 338); a nézők
száma viszont minden területen fogyott.

A Revizor a Katona József Színházban (Bán János és
Blaskó Péter) (Iklády László felvétele)

Az előbbi összehasonlítást naptári évi és
területi összevetésben folytatva: 2 967
000-2 866 000, 1 956 000-1 928 000, 149
000-147 000, összességében pedig 5 072
000-4 941 000. Éz egyes nézőrétegek
máshová áramlását, elvesztését jelezte, s a
színházakat inkább arra ösztönözte volna,
hogy több előadással több nézőt
hódítsanak; s épp ezért tűnt különösen
fájdalmasnak, nehezen végrehajt-hatónak
a bemutatók és előadások számának
kényszerű csökkentése. Nincs értékrend -
folytatódtak a panaszok és vádak-, nincs
differenciált dotáció, mely a valódi
értékek, az igazi műhelyek, mű-
helytevékenységek és produkciók érdekeit
szolgálná. Ugyanakkor még mindig
fölösleges kötöttségek akadályozzák a
szabad, a nyitott színházi működést: a
műsortervezés és -jóváhagyás túlzott
centralizmusa, paternalizmusa, bürokra-
tikus jellege, egyes teljesítménynormák
(előadásszám, bemutató- és nézőszám)
centralisztikus megszabása (bár ezek
közül egyik-másik már régóta csak jámbor
kívánalom, mutató), a gazdálkodás egyes
régebbi vagy újabb - az ÁFA és a SZJA,
azaz az adórendeletek bevezetéséből,
illetve átgondolatlanságaiból származó -
nehézségei.

Nos, az országos és helyi irányítás a
legkülönfélébb módokon reagált ezekre a
kihívásokra. Mindenekelőtt úgy, hogy
folytatódtak a különböző elvonások, s
ebben mindenekelőtt a tárca jeleskedett
saját színházaival kapcsolatosan, amit
rögtön illusztrál, hogy a tárcaszínházak
támogatása az 1986. évi 134 517 000-ről
1987-ben alig emelkedett: 135 022 000 Ft
volt! Ebben a tekintetben aztán annyira
zavarba is jött, hogy miközben maga is hoz-
zájárult nem kis mértékben a Nemzeti
Színház jubileumi ünnepléséhez, való-
sággal elnézte, hogy e színház több te-
kintetben is elégtelen működési feltételek
között várja az önszanálásra szóló
engedélyt (művészi bérszínvonala például
a nyolcadik a főváros színházai között).
Elmondható, hogy az MM túlságosan is
behódolt az ökonokrata, a szín-házakat is
a tercier területbe belegyömöszölő
szemléletnek, s eléggé gépiesen, meg-
vagy kihátrálva indult neki a húsz-
harminc százalékos csökkentési előirány-
zat végrehajtásának. Jellemző, hogy a két
legfőbb tárcaszínház igazgatójának
egészen a miniszterelnökig kellett mennie,
hogy tőle megértést várva felhívják az
irányítás figyelmét legalább a tárca-
színházak mint kiemelt fontosságú szín-
házi műhelyek kiemelt támogatásának
szükségességére.

után jutottak el egy többdiplomás, talpra-
esett, ügyes, de még rendezői gyakorlattal
is alig rendelkező főrendezőjelöltig.

Egyfelől nyilvánvaló, hogy a pályázat
játékszabályait még tanulni kell. Másfelől
a pályázat nem mindig szükségszerű. Az
is szembetűnővé vált, hogy a korábbi,
mintegy tizenöt év távlatában értékelhető
képzési folyamatok (rendezők, dra-
maturgok, színházelméletiek-vezetők fő-
iskolai képzése) nem hoztak minden te-
kintetben kellő eredményt. Lemaradások,
hiányosságok, problémák lehetnek a részt-
vevők szelektálását, a képzés tartalmát,
célkitűzéseit, módszerét és főleg a neve-
lést illetően, hiszen a végzettek alig egy-
harmada van egyáltalában a pályán, nem-
hogy vezető pozícióban. Jobban meg kell
nézni: ki kit nevel és hogyan oktat. Az is
biztos viszont, hogy a különböző
relációkban említett új vezetők (Ruszt
József művészeti tanácsadó - Szeged;
Tasnádi Márton főrendező - Békéscsaba;
Vas Zoltán Iván főrendező - Pécs; Tordy
Géza művészeti vezető - Veszprém;
Galgóczy Judit főrendező - Miskolc;
Halasi Imre igazgató-főrendező -
Zalaegerszeg) többségükben máris nagy
részt vállaltak a vidéki színjátszás térké-
pének átrajzolásából, profilváltozásokból,
művészi erők átcsoportosításából, az
újabb követelményekhez való alkal-
mazkodásból, korszerűbb működési fel-
tételek és formációk kialakításából, ki
több, ki kevesebb sikerrel és okozott vagy
elszenvedett sérüléssel.

Miközben lelassult, tétovává vált a
strukturális kibontakozás, maga a szín-
házi struktúra, de az egész működés, mű-
ködési feltételrendszer is további kor-



Nem volt szerencsés az sem, hogy idő-
közben a minisztérium különböző rangú
vezetői mindenekelőtt a „kevesebb szín-
ház, kevesebb néző", az en suite-játszás
vagy a munkanélküliség szükségességé-
vel riogatták a szakmát telekommuniká-
ciós fórumokon, országos tanácskozáso-
kon, tájékoztatási alkalmakon, s kevesebb
útmutatást adtak abban a tekintet-ben -
pedig ez lenne a színházi peresztrojka
lényege -, hogy miképpen lehetne
racionálisabb, takarékosabb, hatékonyabb
és differenciáltabb támogatást élvező szín-
házi működést kibontakoztatni. (Régi
politikai tanulság, hogy nem szabad csak
negatív vagy zömében negatív progra-
mot adni!) Történt és történik mindez
akkor, amikor a minisztérium támogatási
forrásai elapadóban vannak, és egyre
bizonytalanabbá, szűkösebbé váltak és
válnak. A tárca persze ennek ellenére is
sok mindent tett, még mindig kiosztott
különböző (például produkciós) támo-
gatásokat, oldott vagy oldásra javasolt,
módosított egyes jogszabályokat (például
a szerzői honoráriumrendeletet, s
készülőben van a műsoros előadásokkal,
végső soron a színházak alapításával,
működésével, műsortervezésével és -en-
gedélyezésével együttesen foglalkozó egy-
séges jogszabály, hatálytalanítás vár az
ezzel kapcsolatos régebbi jogszabályokra,
s készülőben vannak az előadás-számra,
fellépésszámra nézve különböző normatív
előírásokat tartalmazó jogszabályok
módosításai is). Részletesen kidolgozták
az új dotációs rendszer alapelveit is. Ez
lényegében pályázati jel-legű lesz,
nagyobb nyilvánosság előtt, a szakma
hathatósabb bevonásával, első-sorban
értékek, értékes produkciók, újító
törekvések támogatására. Lépéseket tett a
minisztérium az irányítás reformja te-
kintetében, s továbbiakat is tervez, ame-
lyek a színházigazgatás nagyobb szabad-
ságát s egyúttal felelősségét, a szakigaz-
gatás további decentralizálását és ismét
nagyobb helyi felelősségét szolgálják.
Mindezzel - várhatóan ez év végéig -
olyan jogi, bérügyi és munkaügyi „fel-
építmény" jön létre, amely mintegy ösz-
tönözni is fogja a szakmát a nagyobb nyi-
tásra, struktúraváltásra. Ezen túlmenően a
minisztérium igyekezett és igyekszik,
hogy tanácsaival, véleményével, hozzá-
járulásaival jelen legyen egyrészt a mű-
helyekben, másrészt a különböző irányító
és érdekképviseleti szerveknél. Sajná-
latos, hogy ennek során, saját struktúra-
váltási feladataival és az országos, főha-
tósági irányítás iránti növekvő ellen-

szenvvel is küszködve, kevésbé munkálta
ki stratégiáját, sőt, taktikáját is, s így
több tekintetben lépéshátrányba került.

Á tanácsi reagálások ugyan különbö-
zőek voltak, de összességükben pozití-
vabbak, védelmezőbbek s egyben véde-
kezőbbek is. Bizonyítékul - a fentebbi
adatpárokat folytatva - álljon itt az a
tény, hogy a tanácsi színházak 1986. évi
támogatása (607 828 000 Ft) 1987-ben 693
825 000 Ft-ra emelkedett, s ezen belül
jelentékeny mértékben növelte az éves
támogatás összegét a főváros, Szeged,
Miskolc, Debrecen, Győr, Zalaegerszeg,
Kecskemét, Szolnok és Eger szín-
házainak illetékes tanácsi szerve. Ezek
az érdemek és eredmények persze csak
viszonylagosak, végső és mélyebben
gyökerező ellátottsági hiányokat nem
küszöbölnek ki, igazságtalan
különbségeket sem számolnak fel, de a
védelmező tendencia illusztrálására
mégis alkalmasak. Óvatosabban éltek a
tanácsok az elvonások kötelezettségével
is, továbbá engedtek a
teljesítménynormákból (kevesebb
bemutató, illetve néző), igyekeztek
támogatni színházaikat a bérszín-vonal,
a kereseti színvonal emelésében,
többnyire lehetővé tették a jövedelmek
bruttósítását (aminek az ellenkezője ék-
telen vihart kavart a Nemzeti Színház-
ban!), s nem kis áldozatkészséggel fe-
jezték be (Kecskemét, Kaposvár), foly-
tatták (Veszprém) s indítják el (Szolnok)
színházuk rekonstrukciós programját. Ez
utóbbi program - beleértve új épületek
létrehozását vagy új játszási helyek biz-
tosítását is - a fővárosban némileg nehe-
zebben megy (ismeretes például Garas
Dezső ide vonatkozó kálváriája). Egyfe-
lől a főváros is folytatja a maga vissza-

fogott rekonstrukciós programját, ennek
előkészítését, tervezését, s a tárca is je-
lentékeny áldozatokat hoz a Józsefvárosi
Színház további korszerűsítéséért, a Já-
tékszín épületének rekonstrukciójáért, a
Rock Színház elhelyezéséért, ám a leg-
fontosabb feladat: az új Nemzeti Szín-
ház felépítése a célok világosabb meg-
fogalmazása, az előkészítés (operatív bi-
zottság, kormánybiztos, elhelyezési
pályázat, majd új pályázat az épületre)
szervezettebb, céltudatosabb
lebonyolítása révén is csak a távolabbi
jövőben (kilencvenes évek derekára?)
lesz megvalósít-ható. Mindenképpen
méltánylandó viszont, hogy a Fővárosi
Tanács az évad során a színházak
irányításának, fejlesztésének,
dotálásának olyan új rendszerét dolgozta
ki léptette életbe, amely országosan is
példamutató; meg is előzte ezzel a tárcát,
mintegy ösztönzést adva számára a
fentebb ismertetett irányítási, tervezési,
jogszabály-módosítási és -alkotási
reformok elvégzéséhez.

Lépett mindezekben előre maga a
szakma is. Elismeréssel konstatálhatjuk,
mennyi ötlettel és tényleges eredmény-
nyel mozdította elő a működési feltéte-
lek javítását, a racionálisabb működést
például a Vidám Színpad, a szolnoki Szig-
ligeti Színház, a zalaegerszegi Hevesi
Sándor Színház, az egri Gárdonyi Géza
Színház és még több más fővárosi és
vidéki színház, s egyúttal azt is, hogy e
lépéseket aztán a tanácsi szervek is vál-
lalták és pártolták. Ám a színházak, a
szakma többségére mégiscsak a dez-
orientáltság, a sértettség, a felháborodás-
sal párhuzamos védekezési reflex a jel-
lemző, összefüggésben az évtizedeken
keresztül hibás dotációs aránnyal, a csak

A Doktor Zsivago Szolnokon (Földesi Judit és Derzsi János) (Korniss Péter felvetele)



színvonaltartásra törekvő stratégia ellent-
mondásaival, a nagy „magárahagyások-
kal". Másfelől azonban el kell azt is mon-
dani: a színházi szakma nem ismerte fel
kellő mélységben és minőségben azt a -
világszerte elfogadott - tényt, hogy
racionalizálni mégiscsak kell, a meglévő
tartalékok: a bevételek fokozása és diffe-
renciálása, a felelősebb, fegyelmezettebb
vezetés és társulati munka alapján. A
magyar színházi élet vezetési és társulati
struktúrái többségükben dezorganizáltak
vagy túlszervezettek, s ezért az egy-egy
műhelyben koncentrált művészi,
technikai és anyagi kapacitás nincs
minden tekintetben jól kihasználva. Kár,
hogy e tekintetben egyes tanácsoknál is
mutatkoznak paternalista automatiz-
musok, provinciális elzárkózás, holott
éppen most lenne szükség a szélesebb
kitekintésre, a „trösztösödésre" stb.

Az évad művészi mérlegét e válságos
időszakban elég nehéz elkészíteni. A
nehézségek, a közönség újfajta orientá-
lódása, az elkötelezett, a művészszínház
és a szórakoztató színház valósággal hár-
mas polarizációja miatt egyes műhelyek
felbomlása tovább folytatódott, vagy
működésük nehezebbé vált. Ennek elle-
nére is öröm, hogy folytatódott a Víg-
színház magára találása, a Katona József
Színház bel- és külföldön elismert, ki-
emelkedően magas színvonalú műhely-
munkája, amely, éppen külföldön, pél-
dátlanul széles körű igazolást kapott; a
rekonstrukció befejezése után újból felfelé
ívelt a kaposvári társulat tevékenysége,
magyar darabok újrafelfedezésével és ősbe-
mutatóival, felolvasószínpadi tolmácsolásai-
val, változatos vitafórumaival még világo-
sabbá váltak a Radnóti Miklós Színpad
műhelymunkájának körvonalai. Újabb erő-
feszítések, eszközbeli gazdagodások jelei
mutatkoztak a Bábszínház működésében, a
szolnoki Szigligeti Színház műfajban,
eszköztárban növelte műhelymunkájának
hatékonyságát, hasonlóképpen a
nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház is.
Az egri - úgynevezett előszínházi -
társulat jó színészek és rendezők oda-
vonzásával és teljesítményével máris
lerakta egy határozott profilú műhely
alapjait, s mind Győrött (mindenekelőtt a
Tragédia újszerű bemutatásával), mind
Debrecenben voltak jelei a markánsabb
profil kialakulásának. A zalaegerszegi
színház és a miskolci társulat még képes
volt egy-két nagyobb felvillanásra (Eg-
mont, illetve Csillagok a hajnali égbol-
ton), az előbbi még az eddigi eredmények
konszolidálására is. Mindezzel együtt
vagy mindennek ellenére a magyar

színházművészet egésze szürkébbé, kö-
zépszerűbbé vált (noha ilyenfajta ítéletet
egy évad vonatkozásában elég nehéz ki-
mondani). Szaporodóban vannak a poszt-
modern rendezések és előadások (melyek
a tendencia lényegéből következően eleve
eklektikusak, szétszórtak, tétovák), a re-
divivusok, az újrarendezések, az „önma-
gunk reprízei", a nosztalgiaprodukciók, s
nehézkesen bontakozik ki a világszerte
fontosnak tartott tendencia: a színészre,
az emberábrázolásra való koncentrálás, a
különböző rendezői prekoncepciók
erőszakolása helyett a belső világ kibon-
tása és kifejezése, azaz egy tisztultabb
emberábrázolás. Kevesebb az igazán je-
lentékeny rendezői, színészi, tervezői stb.
teljesítmény. Nem csökkent az ellentét a
feladatok újszerűsége, nagysága és a hoz-
zájuk adekvát újító alkotóegyéniségek
kiválasztása és kinevelése között. Más
évadokkal összehasonlítva kevesebb az
igazán nagy produkciók száma; még A
revizor, az Alomkommandó, a Tasso, az
Egmont, a Galícia, a Csillagok a hajnali
égbolton, a Doktor Zsivago, A padlás, a
Kozma, A vágy villamosa, Az öngyilkos
előadásait is érik bizonyos kifogások.
Fájdalmas, hogy az idén amúgy is keve-
sebb bemutatót tartott Nemzeti Színház
nem léphet be ebbe a „klubba". Mindeb-
ben közrejátszott az is, hogy több vidéki
színház az évad elejére elvesztette egyes
szerepkörök betöltésére alkalmas tehet-
ségeit, s a fővárosban is folytatódott a
nem mindig szerencsés színészátcsopor-
tosulás vagy a meggondolatlan szerep-
osztások tendenciája, ami ráadásul csor-
bította a társulat fogalmára, a műhely-
munkára és a repertoárjátszásra esküvők
hitelét.

A műsorpolitika képe és színvonala
egyaránt tükrözi a feltárt tendenciákat,
gondokat, torzulásokat, vádakat és bírá-
latokat. Tény, hogy a magyar színház-
művészet alkotógárdáját, műhelyeit idén
is elsősorban a három sokk drámai és
színpadi ábrázolása érdekelte, azaz a
magyar sokk (a személyi kultusz és
következménye, 1956 sokkja), a világ-
sokk (a világ, az emberiség, a természet
pusztulásának, pusztulási perspektívájá-
nak a sokkja) és a jelenkori magyar sokk
(a politikai, ideológiai, gazdasági, társa-
dalmi, erkölcsi válsághelyzet sokkja). Ez
az érdeklődés tükröződött még bizonyos
klasszikus vagy kortárs külföldi művek-
nek vagy épp egy jelentékenyebb szovjet
drámaírói vonulat (Erdman, Galin,
Szlavkin, Petrusevszkaja) alkotásainak
színre vitele kapcsán is. Ez utóbbiak
előadását nem is gátolta sok akadály,

leginkább pedig magyar részről nem. A
magyar színházpolitika nyitottabbá vált,
érvényesülni kezdett az alapelv: a műből
kell kiindulni, az alkotó ilyen vagy amo-
lyan tette, állásfoglalása, magatartása,
manipulálása vagy manipuláltsága nem
indok és alap a tiltáshoz, az engedély
megtagadásához. Színre kerülhetett tehát
Csurka Vizsgák és fegyelmikje a Pesti
Színházban, valamint a Doktor Zsivago
magyar adaptációja Szolnokon. Mindez-
zel kissé el is uralkodott színpadainkon a
csődhangulat, s üdítő volt tapasztalni,
hogy legalább a könnyű (zenés színházi)
műfaj alkotói vették maguknak a fárad-
ságot, hogy A padlás, a Doctor Herz, a
Szevasz, tavasz és a Rákóczi tér
bemutatásával, ha különböző színvonalon
is, meg-csillantsák a közösség, az
emberiség, az értékek védelmének
kötelezettségét és lehetőségeit. A
komorság ellentételezéseképpen
szaporodtak akár a régebbi, akár az újabb
magyar és külföldi (angol, amerikai,
francia) drámairodalomból elő-vett
nosztalgiabemutatók, a jól megcsinált
vagy bulvárdarabok. Ennek kapcsán el
kell mondani, hogy nem az arányok
eltolódása a probléma, hiszen egyrészt
egy természetes és növekvő igény kielé-
gítéséről van szó, másrészt az ilyen mű-
vek aránya nem rosszabb a korábbi, poli-
tikusabb, elkötelezettebb időszakok ará-
nyainál. Inkább az a baj, hogy az újonnan
előbányászott műveket túlbecsüljük, túl-
lihegjük, újabb és újabb mártíromságokat
fedezünk fel, a választás sem földrajzilag,
sem tematikailag, műfajilag nem elég
széles körű, a színre vitel időnkénti
olcsóságáról, színvonaltalanságáról, az
ízlés különböző fegyverletételeiről nem is
beszélve. Nagy kár, hogy a felhozott jó
példák ellenére (ezek egy része amúgy is
csak álmusical, alig leplezett protestáló
dráma) az új magyar zenés színházi mű-
vek létrehozása és színpadra állítása nem
halad elég lendületesen, a különböző ze-
nés színházi műhelyek, tagozatok, rész-
legek inkább a korábbi bécsi és budapesti
operettiskola vagy a külföldi musical és
rockopera java termésének bemutatásá-
ban vagy felújításában jeleskedtek, bár
ezek közül egyik-másik - a Rock Színház
Nyomorultakja vagy a debreceniek Gos-
pellje - akár sikeres, műhelyfejlesztő,
kiemelkedő értékű produkciót is ered-
ményezhetett. Többé-kevésbé hasonló
tendenciákat állapíthatott meg az ősszel
megrendezett országos gyermekszínházi
találkozó közönsége és zsűrije a gyer-
mek- és ifjúsági darabok és színre vitelük
tekintetében, nagyjából az egész évadra
érvényesen.



szemle

A szakma az évad közepére eljutott
odáig, hogy fennen hangoztassa: nincs
elég igazán korszerű és értékes új magyar
dráma, kimerülőben vannak a különböző
mecenatúraformák, alkalmak, műhelyek.
Az ősszel harmadízben megrendezett és
sok hasznos tapasztalattal záruló
zalaegerszegi nyílt fórum drámatermé-
sének színvonala is csökkent, ugyanígy a
Radnóti Miklós Színpad nyílt műhelyé-
nek lendülete is; nem hozott eredményt a
Nemzeti Színház jubileumi pályázata,
egyelőre alig mutat fel értéket a Gyulai
Várszínház pályázata, csak a veszprémi
jubileumi pályázat ígér néhány jól eljátsz-
ható darabot - a jövő évadra. Ennek elle-
nére az évad magyar repertoárja mégis
elég gazdagnak mutatkozott. A klasszi-
kus, a régebbi magyar drámairodalom
spektruma A peleskei nótáriustól (Nyír-
egyháza) a Bánk bánon (Nemzeti Szín-
ház, Kecskemét), a II. Rákóczi Ferenc
fogságán (Nyíregyháza) és a Tragédián
(Győr) keresztül Móricz Zsigmond, Her-
czeg Ferenc, Molnár Ferenc, Karinthy
Frigyes, Hunyady Sándor, Szomory De-
zső egyes műveinek újrafelfedezéséig,
újszerű értelmezéséig terjedt. Sok az újra-
értelmezési kísérlet, kivált lllyés Gyula
(Lélekbúvár, Kegyenc, Tűvétevők, Dupla
vagy semmi), továbbá Németh László
(Villámfénynél) és Örkény István (Pisti)
esetében is. Örvendetes, hogy ez a felújí-
tási hullám elérte az élők közül Sütő
Andrást (Egy lócsiszár virágvasárnapja),
Sánta Ferencet (Az éjszaka), Görgey
Gábort (Komámasszony...) és Kornis
Mihályt (Kozma) is. Dunai Ferenc Nad-
rágjával újabb két színház (Vígszínház,
Népszínház) birkózott, váltakozó siker-
rel. Mindez mindenképpen jelent annyit,
hogy immár drámairodalmunk múltjában
és közelmúltjában is kezdünk ottho-
nosabban mozogni.

Az új magyar drámatermés a fentebbi
előrejelzések, vélemények ellenére is ad
némi bizakodásra okot. Mégiscsak ebben
az évadban vitték színre Háy Gyula
jelentékeny királydrámáját, a Mohácsot
(ez ugyan már nagyon régi adósság volt),
Sütő András Álomkommandóját, indítot-
ták el a pályán Sultz Sándort, Zalán
Tibort, Kárpáti Pétert, Tamás Istvánt,
hoztak újabb műveket Gosztonyi Jánostól,
Czakó Gábortól, Horváth Pétertől, Sipos-
hegyi Pétertől, formás monodrámákat kol-
lektíváktól (A bűnbak- Thália, A levegő hőse -
József Attila Színház), biztató egyfelvoná-
sos etűdöket Bacher Ivántól, korábban írt

s már megvitatott, sőt hevesen vitatott
műveket Ben Turán Róberttől, Kiss
Iréntől. Az értékskála nagyon szétszórt,
kevés az igazán nagy vagy akár a jelenté-
keny mű, több az átlagos vagy éppen a
zsenge. Tény azonban, hogy már az 1986.
évi 275-ről 1987-ben 310-re emelkedett a
műsoron tartott magyar darabok (régiek
és újak) száma. Akadnak aggasztó tüne-
tek is: a színházak - kiváltképpen a fővá-
rosiak - új magyar drámák bemutatására
vállalkozó hajlandósága nem túlságosan
nagy; szívesen hivatkoznak a közönség új-
fajta érdeklődésére, a gazdasági-technikai
nehézségekre és a drámaírók egy részének
„fejletlenségére", s emiatt újabb háborúk is
dúlnak írók és színházak között.

A külföldi repertoárból figyelemre méltó
volt a már említett szovjet glasznoszty-
drámairodalom legjobbjainak „honosítá-
sa" - olykor még a szovjetunióbeli bemu-
tató előtt -, s folytatódott egyes orosz
klasszikusok újszerű értelmezésű színre
vitele, bár a korábbinál kevesebb siker-
rel. Furcsa módon az előbbi műsorkate-
góriában a vidék, az utóbbiban pedig
inkább a főváros viszi el a pálmát. A kül-
földi klasszikusokat tekintve figyelmet
érdemel Goethe előretörése (Egmont,
Tasso, Stella), Grillparzer ismételt jelen-
léte (Nyíregyházán), egyes francia szer-
zők (Moliére, Beaumarchais) újszerű in-
terpretációi, míg a korábbi Shakespeare-
kultusz (A velencei kalmár, a III. Richárd
vagy A vihar bemutatása ellenére) mintha
apadóban volna. A kortárs nyugati
drámák felújításait (Miller, Albee,
Steinbeck, Williams) részben a nosztal-
giázás, részben az újraértelmező kedv
motiválta; Miller esetében még újabb
erkölcsdrámák felfedezésére is futotta.
Volt némi érdeklődés más irányban is,
adósságok (Aymé, lonesco, Arrabal, Bar-
rie Stavis) törlesztésével; Közép-Európát
viszont, a Mrozek-dömping mellett, csak
egy-egy árva Krleza-, Rózewicz- és
Bresan-mű képviselte.

Á fenti összkép vázlatos, és semmikép-
pen nem tör teljességre; a magyar szín-
házművészet 1987-88-as évadának mér-
legén minden bizonnyal sokkal több ten-
dencia, kudarc, gond, konfliktus és ered-
mény mutatkozik. A helyzet a szokásos-
nál (hiszen a színházművészet, mint köz-
tudott, világszerte mindig „válságban
van") valóban válságosabb, s valóban
vajúdtak a hegyek. A következő évadok
feladata - a szakmáé és az irányításé
egyaránt -, hogy ne egereket szüljenek.

GAJDÓ TAMÁS

Színházi életeim

Incze Sándor emlékezései

1987 végén egy színházi memoárkötet
látott napvilágot: Incze Sándoré, aki több
mint húsz évig szerkesztette a Színházi
Elet című hetilapot. Á Múzsák Könyv-
kiadó gondozásában megjelent Színházi
életeimet Ábel Péter szerkesztette, és az
előszót is ő írta.

Incze Sándor ismert alakja volt a II.
világháború előtti magyar közéletnek.
Kolozsvárott született 1889-ben. Már
gyerekkorában eljegyezte magát a szín-
házzal, de mivel tehetsége se a színészet-
hez, se a drámaíráshoz nem volt, kitalált
magának egy új műfajt: a színházi újság-
írást és szerkesztést. Bár színházi lapot
már Incze Sándor működése előtt is
szerkesztettek, neki sikerült először az
üzleti vállalkozást és a művészi szem-
pontok érvényesítését együttesen meg-
valósítani.

1908-ban megalakította a kolozsvári
Színházi Újságot, majd 1910-ben Buda-
pestre költözött, és Színházi Hét címmel
indított új hetilapot, amely 1912 decem-
berétől Színházi Élet címen jelent meg az
egész országban. 1939-ben több száz
lappal együtt a Színházi Eletet is betil-
tották. Ennek csak egyik oka volt az,
hogy Incze Sándort származása miatt
nem vették fel a sajtókamarába. Ábel
Péter véleménye szerint a Színházi Eletet
azért szüntették meg, mert noha nem
politizált, „kirívó szemléletet testesít meg.
A polgári humanizmus kora lejárt, han-
goztatták; az Új Európa más szellemisé-
get kíván meg". Ábel magyarázata azon-
ban csak részben felel meg a valóságnak.
Pintér Jenő véleményét idézve kissé ár-
nyaltabbá válik ez a kép: ,,...a színészet
és színműirodalom iránt érdeklődő
közönség mohón vásárolta az érzékiségét
és kíváncsiságát izgató képes füzeteket.
Kirívó zsidó irányzatosságával a Színházi
Élet nagy szolgálatot tett az
antiszemitizmus ügyének."

A lap megszüntetése után Incze Ame-
rikába emigrált; úgy vélte, ott még ha-
szonnal kamatoztathatja tehetségét, isme-
reteit. Sok mindennel próbálkozott, mert
az újságírás és a lapszerkesztés, amihez
igazán értett, nem sikerült. Stage és
Theater Arts címen indított újságjai csőd-
be jutottak. Hogy pénzhez jusson, színi-


