
KÉSZ A LELTÁR?

Vitázom a fiammal. Szememre veti, hogy ti,
kritikusok érzéketlenek vagytok minden
újra, nem veszitek észre, ha valami lényeges
történik a színházban, sémák alapján
írjátok bírálataitokat, megfellebbezhetetlenül,
felsőbbségetek tudatában kéritek számon
elképzeléseiteket darabokról, rendezésekről,
alakításokról. Érvelni próbálok, de menthetetle-
nül defenzívába szorulok. (Mintha én lennék a
kritika!) Ő példákat sorol, én általánosságokat
mondok.

Aztán a kezembe kerül Georges Baal francia
(-magyar) színész, rendező, kritikus elmélkedé-
se a mai magyar színházról (amelyet Kaszás
Gergőnek írt nyílt levélnek álcáz, s amely e szá-
munkban olvasható), és gondolkodóba esem.

Baal elégedetlen a magyar színházzal,
érdektelennek, a valóságtól elszakadtnak,
eminensen interpretálónak tartja. (Ez utóbbi
megállapítása összecseng Jancsó Miklós
véleményével - lásd interjúját az előző
számunkban.) „Ha ma nem is haldoklik, de
állóvízzé válik a színház" - írja. Enynyire rossz
lenne a színházunk? -- tűnődöm. Az-tán
eszembe jut: évek óta minden kritikusdíj-sza-
vazáskor az indoklások többnyire ezzel kezdőd-
nek: szürke, eseménytelen, középszerű évadot
zártunk. Majd a fiam érveire gondolok, és leltárt
kezdek készíteni. Kritikusan és önkritikusan.

Nap nap után előadásokon ülve valóban úgy
érzi az ember, mintha színházi életünkben alig
történne valami érdemleges. A produkciók több-
sége éppenhogy csak nézhető színvonalú, szak-
mai hozzáértés és műgond egyre ritkábban fe-
dezhető fel bennük, közvetítendő gondolatról
pedig ne is álmodjunk. Tehát Baalnak igaza van.
De!

Volt az évadban A heilbronni Katica meg az
Oidipusz. Igaz, a kritika mindkettőt felemásul fo-
gadta. Volt Rosmersholm. Ez sem aratott osztat-
lan kritikai elismerést, arról nemis beszélve, hogy
ez igazán az interpretáló színház produktuma. S
volt Nyíregyházán egy Jókai Mór-darab (Itta vé-
ge, pedig milyen unalmas napnak indult), vala-
mint az Othello, ezeket viszont kevesen látták a
szakmából, hiába játszották őket Pesten is. És
volt II. Edward meg Schroffenstein család meg
Scapin furfangjai meg... A felsorolás, ha nem is
sokáig, de folytatható. Hogy ezek egyike sem volt
tökéletes? Persze hogy nem, viszont mindegyik-
ben található valami, ami a szakmai kidolgozott-
ságon túl megérinti a nézőt. Valami, amit oly na-
gyon hiányol Baal a magyar színházból.

És volt még egy produkció, amelyről külön kell
szólnom: A nagybácsi álma, Anatolij Vasziljev

rendezése. Amikor ezt egy összejövetelen az
évad talán legfontosabb előadásának tituláltam,
egy neves, köztiszteletben álló, fontos posztokat
betöltő rendező rám ripakodott: nem lehetek
annyira sznob, hogy olyan előadást tartsak ki-
emelkedőnek, amelyről a szakma is, a közönség
is menekül. Való igaz, a közönséget nem lehet le-
váltani, de a szakma (nem csupán a kritika!) vak-
sága, hisztérikus viselkedése kóros. Nem elő-
ször tapasztalom - például a Bulandra Színház
Szentivánéji álomjánál vagy Tompa Gábor ko-
lozsvári Ionesco-rendezésénél, A kopasz éne-
kesnőnél is - ezt a heves és kollektív elutasítá-
sát valaminek, ami szokatlan, ami az első pilla-
natban nehezen illeszthető be elfogadott művé-
szeti kliséink közé. (Ennél csak a kritikátlan lel-
kendezés riasztóbb!) Ejha! Egy platformra kerül-
tem a fiammal?!

Persze nem arról van szó, hogy a kritikusok ál-
talában ne volnának érzékenyek az újra, hanem
arról, hogy az új melletti kiállás nem elég határo-
zott, s az analízist többnyire csak a regisztrálás
helyettesíti. A Vasziljev-rendezésről sem csupa
elítélő és ledorongoló bírálat jelent meg, de még
nem olvastam olyan elemzést, amely az elő-
adásban tetten érhető színészpedagógiai mun-
káról, annak kihatásáról, a látványban, a színé-
szek mozgatásában, az újra meg újra induló cse-
lekményben megtestesülő rendezői világképről,
a színpadi idő természetéről átfogó képet adott
volna.

És elmarad azoknak a jelenségeknek is az
elemzése, amelyekkel pedig szembe kell néznie
a szakmának, ha tovább akar lépni. Analizálni
kellene például a kaposvári színházi stílus jelleg-
zetességeit és megváltozásának okait (hiszen
egyre nyilvánvalóbb, hogy a színház előadásai
ma kevésbé érdekesek, gondolatgazdagok és
formailag kidolgozottak, mint régebben voltak), a
Katona József Színház és a Kamra műsora, elő-
adásai s vonzereje közötti különbség összetevőit
(Georges Baallal egyetértve: a Katona produk-
cióinál lényegesen fontosabbak, művészileg iz-
galmasabbak a Kamrában látottak), a színházi
struktúra elodázhatatlan módosulásának felté-
teleit, követelményeit és paramétereit (új helyzet
áll elő azáltal, hogy a fővárosban mind több mű-
vészszínházinak tartott társulat dolgozik egymás
mellett, miközben a támogatási keret változat-
lan, a színházak finanszírozási technikája elavult
stb.). S nem lehet nem foglalkozni a Nemzeti
Színház sorsával, együttesek robbanásszerű
szétesésének problémájával, az alternatív szín-
házak térnyeréséből adódó új helyzettel...

És alig kap hangot az, hogy Pécsett egy évad
alatt micsoda változás következett be: míg a
nagyszínházban zsúfolt házak előtt megy a Köz-
játék Vichyben vagy Anouilh Becketje, a Kama-
rateremben egészen más típusú előadássorozat
vonzza a zömmel fiatal nézőket: a szokatlan,
alapvetően látványra koncentráló, formabontó
produkciókra (Húsdarab. A szív bűnei, A tüzes
angyal) is mindig megtelik a nézőtér. Mintha két
színház működne egy intézményben. Látszólag
harmonikusan. De a hírek másról szólnak, s csak
sajnálni lehet, ha bármily meggondolásból meg-
szakadna az „avantgárd"-program.

És arról sem igen vesz tudomást a hazai szak-
ma, illetve kritika, hogy határainkon túl, a romá-
niai magyar színjátszásban gyökeres változások
érlelődnek. Úgy tűnik, a két szomszéd, Kolozs-
vár és Marosvásárhely színházi egyeduralma
kezd megtörni, s annyi bonyodalmat okozó vetél-
kedésük fokozatosan háttérbe szorul, mivel las-
san több pólusúvá válik a színházi élet: a szat-
mári színházra már évek óta figyelni kellett, mert
ott minden évadban születik érdekes és jó elő-
adás; Temesváron fiatal, ambiciózus igazgató
igyekszik új alapokra helyezni a legkisebb ma-
gyar társulat működését, és alapos művészi vér-
átömlesztésre készül; Sepsiszentgyörgyön az
ottani hivatásos és a jóhírű gyergyószentmiklósi
alternatív színházi társulat, a Figura Együttes fú-
ziójából megfiatalodó szellemiségű színház szü-
lethet: s nem utolsósorban most kezdik pályafu-
tásukat azok a fiatal rendezők, akik a vásárhelyi
főiskolán végeznek.

A vizsgálódást ezen a ponton felfüggesztem.
Nem mintha a leltár teljes és befejezett volna.
Nemis lehet az. Hiszen minden változásban van,
semmilyen folyamat nem zárható le. Sőt számos
jel utal arra, hogy a tespedtség, a szürkeség, a
középszerűség átmeneti állapot, s valami meg-
mozdult a színház világában is. Még körvonala-
zatlan és bizonytalan a változások iránya és
nagysága, még könnyen visszafordítható egy-
egy biztató kezdeményezés hatása és sorsa,
de... Reménykedjünk!

Kompromisszumkészségem bizonyítéka: fi-
amnak is, Georges Baalnak is igazat adok. Egy
kicsit.


