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tó mellé). De hol van az a karizmatikus művész,
akinek szelleme és életműve természetes irány-
tűként vezetné a nemzet színházát? Sík Ferenc
pécsi és gyulai színpadán mindenki ott lehetett,
aki csak számított a magyar szellemi és irodalmi
életben. Az ő ú t j a - munkásságának joggal kriti-
zálható vonásai mellett - logikusan vezetett a
Nemzetibe. Az újabb rendezői generációk ér-
deklődése másfelé irányul. Ki a felelős ezért? A
főiskola, a gimnáziumok, az élet? A politika? Fe-
lesleges immár firtatnunk. Ezért kellett kívülről
jönnie valakinek, aki körül - ha a szakma meg-
szüntetné a kíméletlen és oktalan bojkottot (hi-
szen ő vétlen a kinevezésével kapcsolatos politi-
kai, hivatali baklövésekben) - felnevelődhetne
egy új művészgarnitúra. Nekünk nincs Művész
Színházunk (a moszkvaira gondolok), mert nincs
Sztanyiszlavszkijunk és nincs Csehovunk vagy
Gorkijunk. Nagy tudású színházi szakembereink
voltak és vannak, és a színházakban csetlő-botló
íróink. Csakhogy így sántít a dolog.

Befejezésül felidézem a Nemzeti Színház
múltjából Németh Antal és a „rossz drámaíró"
Móricz példázatát. A nagy színházi szakember
így ír visszaemlékezéseiben Móricz darabjairól:
„A betyár nem rossz darab volt, mint a Boszor-
kány, hanem nyíltan szólva egyáltalában nem
volt darab..." Majd végső szentenciaként így fo-
galmaz: ,,...színpadra szánt alkotásaival sosem
volt igazi sikere, mert a Légy jó mindhalálig és az
átdolgozott Úri muri előadásainak nagy száma
nem dramaturgiai okból jött létre, hanem kedve-
ző közönséglélektani pillanat eredménye volt.
Móricz Zsigmond amilyen zseniális regényíró
volt, olyan idegenül mozgott a dráma világában."

Figyelmeztető lehet mindannyiunknak: az el-
ismert színházi szakember teljesen vak és érzé-
ketlen a Trianon utáni magyarság zsákutcaél-
ményének tragikuma iránt. A „kedvező közön-
séglélektani pillanat" pedig azóta is tart... Móricz
viszont így ír A magyar színészet válsága című
cikkében 1930-ban: „A budapesti színészet igen
magasrangú, európai mértékekkel mérve is. Ha
az ember külföldön színielőadást néz, mindig a
szájában van a budapesti előadások íze..." Majd
témát vált: „Ezt kell az irodalomnak is keresnie.
Problémákat, ama problémáit, azt, ami fáj, s ami
reményt ad az élettel szemben. A színpadnak
dolga s kötelessége, hogy a lelkeket fölemelje s
megvigasztalja a mai roppant válságban, amely
elsősorban a lelki élet válsága... A mai színház
azonban sajnos lesüllyedt a szórakoztató mes-
terségek közé. Elvesztette szellemi, lelki tartal-
mát... A színházzal az a roppant szerencsétlen-
ség történt, hogy valósággal kikapcsolta magá-
ból az irodalmat. A nagy rendező, akinek a mai
színpadra a legnagyobb hatása volt, rájött, hogy

a szabóival s a technikai munkásaival is óriási
hatást tud elérni: nem kereste tehát az írót, aki
megköti a kezét. Inkább a színházi mesterembert
kereste ezen a téren is. Nem azzal törődött, hogy
mit mond valaki, milyen igéket hirdet a lélek,
ha-nem azzal, hogy mennyi alkalmat ad a
színész-nek a produkcióra... A színészet itt van
teljes fel-készültségével, de új hangot kell neki
adni s ő boldogan fogja azt hozni, mihelyt
lehet."

Én úgy tapasztaltam, hogy a színházi szak-
emberek vitáján arról nem esett szó, milyen igé-
ket hirdet a Nemzeti Színház. Tudjuk, szakmai-
lag joggal bírálható előadás is a közönség elé ke-
rül, de azoknak az íróknak az igéit, akik a plaká-
tokon vannak, nem illene senkinek száműzni e
helyről.

Ha van hívó ereje Molnár, Móricz, Szigligeti,
Sütő, Örkény, Mikszáth, Katona, Bródy, Szako-
nyi, Tamási, Sarkadi, Hubay, Szép, Füst (márci-

Amikor a sokadik szegedi botrányon zsor-
tölődtem, egy színész ismerősöm meg-
nyugtatott: mi már csak ilyenek vagyunk.
Tudod, a szakma szeretetéből fakadó túl-
fűtöttség, a művészi érzékenység... Ühüm,
mondtam, és a színháztörténet fenegyerekeire,
közönségőrjítő botrányhőseire gondoltam.
Aztán meg arra, hogy vajon a kilencvenes évek
magyar színiéletéről mit fog följegyezni a jövő
színháztörténete. Persze „volt egy-két este", és
vannak egyéniségeink, sőt tehetségeink is, és a
mondandók fölszabadulása sem mellékes eb-
ben a rendszer (ide-oda) váltogatásban. Új szín-
házak nőnek (s tűnnek el) a budapesti aszfalton,
és itt van ez a túlfűtöttség is - micsoda idők (le-
hetnének!)...

Igen, micsoda idők! Évente két-három szaftos
kis botrány - a közélet már észre sem veszi. Az-
után, ha önkormányzati rendeletekre rendeződik
is valamelyest egy-egy ilyen csetepaté, a legrit-
kább esetben lesz belőle művészi föllendülés...
Annak, aki marad, lavírozás lesz a sorsa a kisstí-
lűség meg a középszerűség langy pocsolyáiban,
s pár hónapig tartó „örökös" békeszerződések
köttetnek. Azok pedig, akikbe nagyobbat rúgtak,
sebeiket nyaldosva odébbállnak. Eredmények
helyett látványos sírások lesznek, hogy objektí-
vek a tényezők, és köztük is legkivált, hogy kevés
a pénz. Pedig tudjuk jól, mi pénz megy el például
a körberendezések tradicionális intézményének

us havi szerzőink) igéinek, akkor az ország
legjobb színészei és rendezői elfogadják a
jelenlegi vezető kezét, hiszen a program
kötelezne erre. Észre kellene venni, hogy a
hatalom hányszor megosztotta mára
művészvilágot, és azt is, hogy mindenki színházi
kenyere és alkotási szabadsága csak akkor
érhető el, ha a másként gondolkodónak is
megadja azt, amit magának elvár. Erre van
szüksége a Nemzetinek. A hübrisz a kiválóak
elbizakodottsága. El kellene tűnődni ezen a
színházi élet kiválóságainak is.

Igaza volt Szabó István színházi osztályveze-
tőnek, akivel néhány nappal a tanácskozás után
elbeszélgettem gyermekeknek játszó kis színhá-
zamról: nem szabad félni, mert a félelem
agresszív és intoleráns tetteket szül.
Gondolataimat leírtam, és félelmeim is
elszálltak.

Rencz Antal

fenntartására vagy a közönség névmániájának
kiszolgálására, vagy éppen a szocialista szín-
házmenedzsment nagy vívmányának, a „művé-
szi improvizációra" épülő „mindenböffentésre-
egyfullajtár"-munkaszervezeteknek a működte-
tésére... Csáki Judit azt írja: „A szakmánk elég-
telenre vizsgázott a Művész Színház körüli bot-
rányban." Ez már a sokadik elégtelen. Ebből si-
ma bukás lesz a végén. Úgy, hogy a közélet ész-
re sem veszi. És ettől lesz különösen szégyentel-
jes...

Vajon elkerülhető lenne-e ez a nagy elégte-
len? Természetesen. Nem kellene hozzá más,
csak egy kevés, szakmai szeretetből fakadó
túlfűtöttség! És tisztaság, jó szándék, csepp
művészi érzékenység - és sokkal jobb
felkészültség! Mivel a sebek már túl mélyek, s
túl sok van belőlük, és az érdekkörök (klánok,
lobbyk) is túl erősek és merevek - ezért a
változásnak csak egy lehetősége áll fönn: a
gyökeres.

Gyökeres változást pedig az esélyegyenlő-
ség megteremtése jelentene - az olyan helyzet,
amelyben a nemzeti értéknek kikiáltott politikai
érdeknek éppúgy joga van megbukni, mint
ahogy egy új, egyik érdekkörhöz sem tartozó, te-
hetséges műhelynek pénzhez jutni és megerő-
södni.

Az esélyegyenlőséghez vezető út sok-sok
frázissal kövezhető ki: piacosítás, vállalkozói
színház, értékközpontúság, támogató hatóság
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SUMMARY

helyett támogathatóság, hitel, hitelesség, érdek-
csoportok helyett értékszövetségek...

Segíthetné például a közművelődésből ismert
színtérelmélet adaptálása. Olyan színházi kö-
zegre kell törekedni, ahol az egyes érdekszférák
(nagyok és kicsik egyaránt) egyáltalán nem vagy
legalább jelentősen nem akadályozhatják egy-
más működését. Nem az intézményt kell elő-
térben tartanunk, hanem a benne folyó tevé-
kenységeket, a készülő és elkészült produkció-
kat, a működő társulatokat. Ez feltételezné azt,
hogy egy színházon belül több műhely vagy vál-
lalkozás is üzemelhessen egymás mellett -
egyforma vagy legalábbis hasonló esélyekkel,
egymással versenyben.

A jelenlegi helyzet nem éppen progresszióori-
entált. A jelenlegi helyzet langyosvíz-orientált.
Nemigen inspirálja az embert arra, hogy falakat
döntsön, kerítést törjön, gátat szaggasson. Ha-
csak nem a másik hátán...

Az állami és önkormányzati támogatások
megvonása a jelen gazdasági helyzetben a szín-
házi élet ellehetetlenítését jelentené. Tudom,
nem minden színházról esik szó - tehát nem
minden színház lehetetlenülne el. Csak egyesek.
De miért pont azok? Miért nem a másik? Megint
azt vámolnánk, aki jól csinálja? Vagy így tudjuk
leginkább tisztáznia hatalmi erővonalakat? Egy
ilyen szituációban leginkább az tisztázandó, ki,
miért és ki előtt vállal felelősséget. Egy Nemzeti
Színház már lebontatott. Sőt az új nem építtetett
föl... Szerintem az biztos: az üzemeltetést illető-
en egy vállalkozó által átvállalt (állami és) önkor-
mányzati feladat, mint lehetséges megoldás, el-
lene hatna a langyos víznek...

Én magam műhelypárti vagyok, de nem ezt a
fajta munkát tartom a színházcsinálás egyetlen

A Színház 1995. márciusi számában, a vígszín-
házi Cyranóról írott kritikámban kiszaladt tollam
alóla következő mondat: „...még Csendes Lász-
ló Miskolcon oly markáns, elcsépelt meghatáro-
zással »egy tömbből faragott« Castel-Jaloux-ja
is elszürkül itt..."

Utólag figyelmeztettek: a miskolci Castel-Ja-
loux-t Földi Lászlónak hívták.

Ezt valamikor mintha magam is tudtam volna;
legalábbis erre vall ugyane folyóirat 1993. januári
számában a következő, általam jegyzett
mondatrész: „...Földi Lászlónak az alak alig
féltucat-

receptjének. A jó műhely nemcsak szakmai, ha-
nem lelki közege is a munkának. Az emberi lélek
kérdései pedig napjainkban egyre inkább előtér-
be kerülnek. Ha ez a folyamat - az elmúlt évtize-
dek technicizálódásával szemben - tovább erő-
södik, egyenes következménye lesz a lélek ne-
mesítését szolgáló művészetek reneszánsza. A
színház az elmúlt századokban veszített kollekti-
vizmusából, amitől kicsit ipari lett, kicsit mester-
kélt, de nem feltétlenül lett tőle rosszabb. Más lett
- s a népszerűsége sem csökkent. Én hiszem,
hogy ez a rég volt kollektivizmus újra megerősö-
dik, hisz az ember kollektív lény. Verset olvas-
hatsz, írhatsz magadban, muzsikálhatsz otthon
egyedül, festhetsz, varrhatsz, faraghatsz is a
magad gyönyörűségére. De a színházhoz lega-
lább két ember kell. A műhelymunka az, ami a
művész autonómiájának megtartása mellett
leginkább visszavezethet a kollektív
színházélmény s vele a szakrális színház
világába, melyet vala-hol a 17. század elején
veszítettünk el, s melyet korunk egyre nagyobb
csodálkozással és örömmel fedez föl újra.

A „színházügy" problémáira a válasz önma-
gában a színházban van. Szembe kell végre
néznünk önmagunkkal! Önvizsgálatra van
szükség, leltárra! Szakmaira és pénzügyire
egyaránt. És aki ezt nem tudja vállalni, azt
érdemei elismerése mellett...

A megoldás tehát a nyitottság és a sokszínű-
ség. Az egymást gúzsba kötő direkciók és kori-
feuscserénként cserélt színházpolitikák helyett
egymást szerető, vagy legalább egymást meg-
becsülő (de legalábbis egymást elviselő) közeg.
Ahol az Arizona megfér a Tháliával, a Művész az
Arizonával, a Thália a Művésszel...

Szente Béla

nyi megszólalását is kőkemény jelenléttel hitele-
sítő Castel-Jaloux-ja..."

Miképpen kopirozódhatott egymásra emléke-
zetemben a két, ráadásul csak jeles tehetségé-
ben (és legföljebb még keresztnevében) hason-
lítható színész képe, nincs rá magyarázat. És
persze mentség sem.

Mindkét művészt megkövetve leírom tehát:
Földi László Miskolcon kitűnő Castel-Jaloux volt.
Csendes László Budapesten kitűnő Castel-Ja-
loux is lehetett volna.

In his leading article, István Nánay takes as his
starting point the recent festival of the "third type",
experimental or altemative theatre companies and
emphasizing their importance, reveals some dis-
crepancies concerning their position in the general
theatrical set-up.

As the annuel National Theatre Festival ap-
proaches, Enikő Tegyi talked to director László
Vámos, this year's selector of the programme,
about the principles and motives guiding his work
and about his opinion on the state of Hungarian
theatre such as he found it.

This month's reviewers are Judit Szántó, Katalin
Saád, Dezső Kovács, István Sándor L., Adrienne
Darvay Nagy, Katalin Kállai, István Tasnádi, László
Bóka B., Adrienne Dömötör and Judit Katalin
Magyar; they acquaint the reader with their opinion
on, respectively, Molière's Don Juan (New
Theatre), Strindberg's The Father (Békéscsaba),
G.B. Shaw's Saint Joan (Comedy Theatre), Bulga-
kov's Molière (Hungarian State Theatre, Kolozsvár/
Cluj-Napoca, Rumania), Euripides' Iphigenia in
Aulis and Ken Kesey-Dale Wasserman's One Flew
Over the Cuckoo's Nest (Hungarian companies in
Sepsiszentgyörgy/Sfintul Gheorghe and
Nagyvárad/Oradea, both in Rumania), Chekhov's
Uncle Vania (Budapest Chamber Theatre), Sa-
muel Beckett's Waiting for Godot (an all-woman
production in Győr), Mount of Vultures (an adapta-
tion of the Chinese classic A Voyage in the West,
Veszprém), Tom Stoppard's The Real Thing (Pest
Theatre) and two productions by young actors at
the Komedium: SÖR (The Complete Shakespeare
Abridged) and Villon At his Most Recent.

Two foreign productions are reviewed by László
Bérczes and András Forgách; the former saw for us
The Three Lives of Lucie Cabrol, a performance by
the Theatre de Complicite in London, the latter
stayed in Budapest to see at the Katona József
Theatre Thomas Bernhard's The Lime-Burner, a
production by Cracow's Stary Teatr.

An account of an exhibition and an interview fol-
low: Zádor Tordai shares with us his impressions of
the work of puppet-designer Ilona Németh and
Tamás Tarján talked to actress Itala Békés.

In his series on theatre theory and research,
Géza Fodor introduces and publishes Richard
Wagner's essay about the idea of the Musikdrama.

Two further contributions - by Antal Rencz and
Béla Szente - came to the discussion of the pres-
ent-day situation and function of the National
Theatre, the material of which was published in our
May issue.

This month's playtext - The Sample - is by
László Márton.

Koncz Zsuzsa: Cserhalmi György Don Juan sze-
repében

Helyreigazítás

Szántó Judit


