
MIÉRT JÁRNAK AZ EMBEREK SZÍNHÁZBA?

„Ez egy elég titokzatos dolog"

A kérdés korántsem elméleti. Most láttak például
napvilágot a tavalyi mozistatisztikák. Számokkal
támasztották alá a hihetetlen tényt: 1993-ban az
összes magyar játékfilmet éppenhogy kétszáz-
ezren látták (és volt olyan film is, amelynek nézői
a Vígszínház egyetlen előadásának a nézőterét
sem töltötték volna meg). Fel kell tételezni, hogy
a cinéphile-ek is színházba járnak. Ráadásul
nem egyfajta „kitüntetett" színházba, hanem ál-
talában színházba, hiszen a nagyon is beszédes
kivételektől eltekintve, minden színház, az álla-
mi, az önkormányzati, az „alapítványi", a kom-
mersz és a „művész" egyaránt megtalálni látszik
közönségét. Vajon miért? A kérdés már csak
azért is izgató, mivel Spiró György, aki színházi-
gazgató és általános elme, a Mozgó Világban
megjelent szavai szerint (Cenzúra nincs, zsaro-
lás van, 1994. 1. szám) szintén konstatálja a
tényt, ám magyarázatot nem talál rá (illetve -
mint színházigazgató - csak felületesen töpreng
el azon, vajon ők olyan jók-e, hogy a közönség
heves vágyat érez a velük való minden esti
találkozásra, avagy tőlük független „őrület", „di-
vat" haszonélvezői csupán). „Ez egy elég titok-
zatos dolog, nem is tudjuk megmagyarázni" -
mondja.

Nono. Bár az is igaz, hogy a „nagy fellendü-
lést" aligha lehet egyetlen okra visszavezetni. És
különösen arra nem, hogy a hirtelen támadt nép-
szerűség természetszerűleg „kijár" ma Magyar-
országon a színháznak, hiszen az előadások
színvonala estéről estére a csillagokat ostromol-
ja. Ha sok értelme nincs is egy kulturális kontex-
tusból kiszálazni az „előremutató" és a „vissza-
húzó" fonalakat, annyi bizonyosan megállapít-
ható: a színház ma (sem) a kultúra lokomotívja,
azaz „sikere" csak részben - avagy trotzdem -
saját munkájának eredménye. Erről többet nem
is szeretnék szólni; axiómaként mindössze a
színházi rendezők hiányát említem: több a pro-
dukció, mint a rendező. Az, hogy e hiány ered-
ményeképpen kiderült, Eszenyi Enikőben ren-
dezői zsenialitás lobog, aligha gyógyír azokra az
előadásokra, amelyekben a rendezői munka
mindössze a rendező pályaudvari forgalmista
feladatára szorítkozott, vagyis arra, hogy a dísz-
letben járó-kelő, önmagukat minden oldalról
megmutató, olykor a szövegtudás és a hangfor-
málás hatalmas nehézségeivel küszködő színé-
szek össze ne ütközzenek.

A kommersz diszkrét bája

Ez a rendezői „minimalizmus" természetesen -
mondják - gránitkemény talapzaton nyugszik: a
kommersz színházon, amely a darab és az

„önmagát rendező" sztár maradéktalan érvé-
nyesítésében érdekelt. Kétségtelen: a magyar
színpadokon most i s jelen van az angolszász
kommersz és a francia bulvárszínház minden
jobb-rosszabb szerzője. Hangsúlyoznám a
„most is" szavacskákat, mivel tény, hogy ez az
erezet a színházak műsorpolitikájából sohasem
hiányzott. Hogy most „ kultúrmocsoknak." hívják
egyesek? Nem új dolog. Ez a minősítés elenged-
hetetlen ahhoz, hogy az angolszász kommersz
és a francia bulvárszínház a teátrumba tolongó
értelmiség számára a védendő kategóriába ke-
rüljön. Ami fölöttébb derék dolog. Nem véletle-
nül. Ha ugyanis valaki veszi a fáradságot, és eze-
ket a darabokat értékrendjük felől végigelemzi,
hamar rájön: az a kommersz, amit a nemzetne-
velés eszméjébe belegabalyodott ideológusok
amerikai kultúrmocsoknak neveznek, általában
szilárd demokratikus értékeket terjeszt. Például
toleranciára nevel. „Sorskérdések" nem foglal-
koztatják ezeket a darabokat, de hogy a homo-
szexualitásról ma Magyarországon egyáltalán
beszélni lehet (és például a magyar II. Edward
rendezői koncepcióját természetes gesztussal
rá lehet építeni a homoszexuális kapcscdatrend-
szerre), abban bizony a kommersznek - lásd
például az őrült nők ketrecét - erős „szoktató"
szerepe volt.

A dilemma azonban tényleg őrjítő. Egyfelől ott
van Balázsovits Lajos, a színházigazgató, akit
nem magvas gondolataiért szerettünk eddig. Ő
az, aki a Mozgó Világban - amikor Rádai Eszter
az 1990-1994-es koalíciós korszak kulturális
eredményeit firtatja - gyanútlanul azt mondja,
hogy ezt az időszakot a színház jól „megúszta":
nem kellett politizálnia. Ezért ez az éra: „Áldás a
bulvárszínházra!" Másfelől azonban a dörzsölt
Spiró György - mások nevében is - leszögezi:
„Most azért küzdünk, hogy az állam továbbra is
mecénása maradjon a színháznak, és ezzel
együtt fog járni - ezzel tisztában vagyunk -,
hogy az állam ennek fejében megpróbál majd
minket bizonyos művészeti engedményekre is
rábírni." Hogyan? Az állam mint mecénás a kom-
merszben vagy a "szószékszínpadban" érde-
kelt? Hogy keményebben fogalmazzak: a „zsib-
basztásban" vagy az „agitációban", amelynek
egyes színházi szakemberek „aláfekszenek",
mások meg negyvenéves reflexekkel az újfent
nyomuló hatalommal szemben őrzik a „művé-
szeti autonómia" maradványait? A közönségnek
természetesen édes mindegy, hogy milyen
értelmiségi ravaszkodás révén jut a maga estéli
szórakozásához; tapasztalom, hogy a
közönségnek nincs komplexusa. A színházi
rendszerváltást ő úgy érti: szabad nevetni.
Értve ezen, hogy mindenen lehet nevetni.
1989-nek és 1990-nek a legnagyobb tanulsága
az volt, hogy mindenen lehet nevetni. Nincs ab
ovo tekintély, és nincs eleve tragédia. Az elnök
„Árpi bácsi". a néhai

miniszterelnök egy „történelmi pillanatban", a ta-
xis blokád alatt pizsamában ült a televízió kame-
rája elé, miközben a tárgyaló miniszter emberi
szükségeire hivatkozott, és a belügyminiszter
majd kiesett a parlament ablakából, úgy üdvö-
zölte az áremelést éltető MDF-es aktivistákat. Az
utca, a parlament, például a „patakvéres" Tor-
gyán fellépései és az ellene szervezett „pancser-
puccs" színház. tömegszínház, amelyben nem-
csak nézőknek, hanem szereplőknek is
érezhettük magunkat. A kommersz bája
aranyozta be ezeket a napokat, heteket,
tudniillik azé a kommerszé, amelynek
dramaturgiája a „bebonyolódik-kibonyolódik"
igazságát sugallja.

A titokzatos színház

Aztán minden komolyra fordult. Az a képviselő,
aki kezdetben csak úgy, „magának" furcsa dol-
gozatot irogatott, elemezve, miként nyomulhat a
kormányzat olyan területekre is, amelyekre egy
valódi demokráciában be nem tehetné a lábát,
nos - ahogy pestiesen mondják - nem semmi,
hogy ő lett mára a demokrácia belügyére. Aztán
jött a másik „dolgozatíró", akinek Döglött a k n á k

cimű darabjában egykor Major Tamás és Kállai
Ferenc falrengető komédiázást vitt végbe az
(átépítés előtti) Katona József Színház
színpadán, és rajta sem lehet nevetni. S amióta
a tévét és a radiót kezükbe kaparintották az
alagsori Ill. Ricnárdok, azóta az egykor
„mosolyoffenzívát" kezdeményező „történész",
Katona Tamás sem tud kacagni, és hálát ad az
égnek, amiért nem neki kell nyomogatni a
rádióban az elbocsátások guillotine-gombját.
Aztán azok a „sajnálatos októberi események"!
Az urak elfeledkeztek arról, hogy az egész
rendszerváltás egy Gorbacsov nevű szovjet
pártfőtitkár „glasztnoszty" nevű mozgalmával
kezdődött. Hogy fellebbentek a fátylak olyan
titkokról, amelyeknek titkossága - mint kiderült -
nem a nemzet, az ország érdeké-ben állt (lásd a
híres tojástáncot a magyar állam-adósság „nettó"
és „bruttó" állománya körül), hanem csak azokat
védte, akikről feltételezhető volt, hogy „sárosak"
a titokkal ködösített ügyek-ben. A „közönség"
memóriája jobb: a legjobb kommersz darabokra
emlékeztet, hogy az ügyészség legfőbb fejének
jelentése a kisgazda főnök lejáratására szőtt
feltételezett összeesküvésről olyannyira titkos,
hogy a parlamenti képviselők sem tudhatják meg
teljes egészében, mit is í-t a nagy hatalmú úr
(akinek hamleti dilemmája nem csekély: vajon mi
lenne számára jobb, ha a jövőben az
igazságügyér vagy a parlament lesz kenyéradó
gazdája).

A színház ebben a helyzetben - szerintem -
felértékelődött. A titok „kint az életben" megszül-
te az igényt: a magyarázatot vagy felejtést „ide-
benn". Szó sincs olcsó pótcselekvésről, a szí-
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nész titka a vallás titka: helyettem teszi ott a szín-
padon azt, amit én nem. Vagy ha én is azt te-
szem, a megerősítését tőle várom.

Aki szereti a japán haikut, az talál tömör soro-
kat a helyzet érzékeltetésére. Matsuo Basho a
messzi 17. században jól tudta: „Havas reggelen
/ ó, bármit megbámulnak, / még egy lovat is." De
pontosan ábrázolt bennünket, nézőket a mi Ber-
zsenyi Dánielünkkel egyívású Kobayashi Issa is:
„Még ifjú vízben / megfürdik most helyettünk / -
nézd! - egy varjú; nézd." (Tandori Dezső fordí-
tásai) Megbámulni, ó, igen: a színház örök vará-
zsa, hogy merő látvány (amire rá lehet játszani,
de értékes lehet hiányát észrevétetni). Valamint
a helyettünk, amikor nem az akarat fejti ki kétes
hatását, hanem a vágy, a titokban dédelgetett
vágyakozás, ami ott, a színpadon tárgyiasul. El-
lentétben a filmmel, amely csak fokozza az álom-
szerűséget, az irrealitást, amiből kinn és benn
egyaránt szorongató az ébredés.

A moziban tudom, hogy a kamera előtt egy-
szer ott volt a színész, akit megbámulnom most
kell. A színházban ezt nem kell tudnom, mert ér-
zékelem: mindketten „egy légtérben" vagyunk.

„Nem vagyok egyedül"

A közönség azonban - tapasztalatom szerint -
nem esztétizál. Ajkán nem Matsuo Basho haiku-
jával lép be a dalszínházba, hogy bámuljon bár-
mit, akár még egy lovat is. De a néző a Művész
Színház erőfeszítéseit sem Kobayashi Issa hai-
kujával fizeti ki, hanem tapssal, erőteljes tapssal.
Az előadás megbukhat, a kedvenc színész
azonban nem. Hadd merítsen erőt a holnapi
bukáshoz is abból a tapsból, ami nekijár.

Egyes színészek máris azt gondolják (és ho-
noráriumra kívánják „lefordítani"), hogy értük te-
lik meg estéről estére a színház. Természetesen.
Csak vajon miért nem telik meg a Nemzeti Szín-

ház nézőtere, holott ott sem kevésbé érdemdús
pályatársak vonszolják Thália szekerét? Igen,
egy pillanatra meg kell állni a Nemzeti Színház
pangásánál. Vajon a nagy színházi boom azért
kerülte el, mert dali társulattá züllött le? Ugyan. A
Nemzeti Színház esete azonban hasonlít a ma-
gyar film „magárahagyatottságára". Ez utóbbi
pozícióját legutóbb a tévés Horvát János ele-
mezte rendkívül találóan a Magyar Narancsban
(1994. 6. szám) megjelent publicisztikájában.
Fehéren-feketén világossá tette: a televízióban
folyó alelnöki terrortobzódások évadján a film-
szakma - leszámítva néhány nagy öreg „mor-
dulását" (Jancsó Miklós és Szabó István nevét
tudom idézni) - hallgat, majd parolázik a tévé je-
lenlegi uraival. A hirtelen „ideológussá" vált
Kézdy-Kovács Zsolt a filmszemle környéki sok
szereplése közben kifecsegi a Magyar Mozgó-
kép Alapítvány és Nahlik Gábor összeborulásá-
nak „titkát": a magyar filmnek - hál' istennek! -
nem kell (szabad?) többé politizálnia. Mintha
azon örvendezne a távfutó, hogy elvesztette lá-
bait, és végre nem kell futnia.

A Nemzeti Színház kiiktatta műsorából azt az
effektust, amely annak idején - boldog emléke-
zetű Csiksomlyói pass ió! - segített megtölteni a
nézőteret. Ahogyan Sinkovits Imre, Keleti Már-
ton „tizedese" az évek során elvesztette humo-
rát, úgy tartóztatta meg magát a vidámságtól a
színház, holott látni való volt: a néző nevetni
akar. Még a kormány politikája mellett őszintén
elkötelezett néző is önfeledten kíván elmerülni
abban a közegben, amely a színház előcsarno-
kában kezdődik, a nézőtéren „kocsonyásodik",
de még a ruhatár előtti toporgásban és a büfében
való barátságos lökdösődésben is valóságos
pszichofizikai erőtérként működik.

De mondhatom egyszerűbben is. Az elmúlt
négy esztendő keserves tapasztalata, hogy ide-
ológiák és érdekek mentén sok ál- (és valósá-
gos) közösség szeletelődött fel. Ugyanakkor

„beért" negyven év vetése: az ember képtelen
közösség nélkül élni. Képtelen nézeteit vissza-
csatolás nélkül működtetni. Kell a közösség. A
vallási is jó, csak ne volna olyan komor. (NB. a Hit
Gyülekezetének átütő sikere vidámságában rej-
lik. Szabad nevetni.) A politikai közösség is jó,
csak ne lenne kirekesztő. A legjobb azonban a
színház. Ma a színház oldja fel a legkevesebb
befektetéssel azt a kollíziót, amelyet Jung a kol-
lektív és az egyéni psziché tartalma között pillan-
tott meg. „Csak a felvilágosodás korában látta be
az emberiség, hogy istenek a valóságban nin-
csenek, ezek csak projekciók - írja Jung. - Ez-
zel végük is volt. A megfelelő lelki funkcióknak
azonban korántsem volt vége, ez mosta tudatta-
lanba süllyedt, és ennek révén olyan libidó-
többlettel mérgezte meg magát az ember, amit
azelőtt az istenképek kultuszában élt ki." Sapienti
sat. Amikor Jung a Bevezetés a tudattalan pszi-
chológiájába című könyvét írta, már két éve folyt
az első világháború. Ekkor kockáztatta meg: „A
tudattalan destruktív erőinek lázadását éljük", és
1944-ben ehhez csak ennyit tett hozzá: „Ezt
1916-ban írtam. Fölösleges megjegyezni, hogy
mindez ma is igaz." De az is igaz - képes be-
széddel -, hogy a színházban a színész, mint
Kobayashi Issa varjúja, helyettünk fürdik. A szín-
házban a tudattalan tartalmak a színpadi médiu-
mok segítségével mintegy „kezet nyújtanak"
egymásnak. „Nem vagyunk egyedül!" - ütjük
össze tenyerünket hálásan, és csak az öntelt szí-
nész mondja azt: „Kötök és oldozok", míg az
alázatosabbja - saját pszichéjét is latba vetve
(gyógyítva) - csak annyit suttog: „Én voltam a
hangszer, ti játszottatok rajtam."


