
életétől és alkotói módszerétől, de néha túlsá-
gosan is messzire elkanyarodnak, hosszadalmas
és unalmas magyarázatokká dagadnak. Ezekből
sem mindig hiányzik az eredetiség (a már említett
színészi sablonról, a tragikumeszmény meg-
változásáról, a színházi értelemben vett mo-
dernségről például rendkívül érdekesen ír), de itt
a kevesebb mindenképpen több lett volna.
Egyrészt feleslegesen terheli meg a kitűnő mű-
vészportrékat ezekkel a tanulmánykötetbe jobban
illő írásokkal, másrészt meg kell elégednie néha a
felszínes, ötletszerű magyarázatokkal is.

A könyv műfaját nehéz volna meghatározni,
nem megszokott színészportrék, nem életrajzok
és nem tanulmányok gyűjteménye. A szerző
„színész-novelláknak" nevezi írásait - tulajdon-
képpen ez sem találó, ehhez nincsenek elég jól
felépítve, megszerkesztve. De ebben a szabály-
talanságban is van valami jó. Hangvételben,
stílusban, felépítésben rejlő különbözőségükkel
rendkívül jellemzőek és a színészek alkatához
rugalmasan simulóak ezek az írások.

Egyik színésznél néhány sorban fog össze sze-
repekben gazdag éveket, s egy másiknál két ol-
dalt szentel egy mondat interpretálásának.

Az adatokkal, tényekkel, szerepekkel zsúfolt
Gobbi-portrén átsüt a színésznő lobogó szenve-
délye, életereje, nehezen fékezhető indulata.
Latinovitsnál a már mottóul választott versidé-
zettel megüt egy rendkívül találó s az öngyötrő
színészre rendkívül jellemző alaphangot.

Lehet vitatkozni Molnár Gál Péter kritikai
megállapításaival, bizonyos művészi jelenségek-
ről adott értékeléseivel, bőbeszédűségével és
szertelenségeivel, de nem lehet elvitatni érzé-
kenységét, átélő képességét, őszinteségét, lelki-
ismeretességét és mindenekelőtt a színház iránti
szeretetét.

Utazás a városi folklór körül

Jan Kalina: A kabaré világa

Gondolat, 1968.

Ez a könyv líraian tárgyilagos védőbeszéd egy
nyolcvanéves perben a kabaré művészi rangjának
elismertetéséért, s egyúttal vád mindazok ellen,
akik e műfajt - akár mint művelői, akár mint
befogadói - a művészet világának perifériájára
kívánták toloncolni.

A szlovák szerző, aki hazájában a kabaré-
művészet egyik gyakorlati művelője, látványos,
vidám utazásra hívja olvasóját. Gyanútlan bele-
feledkezésünkből csak jóval később eszmélünk:
nem anekdotagyűjteményt, hanem kis színház-
történetet kaptunk.

A könyv kétféle érdeklődésű olvasótábor igé-
nyeit elégíti ki. Egyfelől a kabaréművészet iránt
történelmileg érdeklődő szakmai közönség szá-
mára felvonultatja azokat a műhelyeket, ahol e
műfaj csiszolódott, gazdagodott; felvillantja azo-
kat a nemzeti sajátságokat, amelyek tartalmában
és formai megnyilatkozásaiban egyaránt alakí-
tották ezt a jellegzetesen nagyvárosi élményből
születő műfajt.

A széles közönség számára e színháztörténeti
csemege azzal válik érdeklődésre számot tartó
olvasmánnyá, ahogyan a színháztudós száraz
adataiból életre kel egy mozgékony, indíttatá-
sában, megvalósulásában, színeiben és hangu-
lataiban sokszínű, szuverén világ.

A szerző a kabaré bölcsőjétől, Párizsból indul,
és nyomon követi a „ragály" terjedését Mün-
chenen, Berlinen, Közép-Európán, a Szovjet-
unión át hazájáig. E hosszú utazás eredménye-
ként a gyakran lenézéssel kezelt és még gyakrab-
ban romantikus nosztalgiát ébresztő bárok, ká-
véházak, kocsmák, pincék, kis színházak és
diákklubok elfoglalják helyüket a művészet tér-
képén.

A könyv szerzőjének érdeme, hogy a humor
széles skáláján biztos kézzel üti le azokat a han-
gokat, amelyek egy-egy nép életében a kabaré
meghatározó hangszínévé váltak. Adataiban ott
gyöngyözik a francia kabaré csípős pezsgése, és
benne feszül a német kabaré szorongásaiból
születő sötét tónusú speciális humora is. Szelíd



hetykeséggel jelenik meg a „bohózat Schopen-
hauera": Nestroy, a bécsi kabaré nagy ihletője. A
népdal hangjaival árnyalt, gyakran abszurditásba
futó pesti kabaréról a tények azt mondják, hogy itt
„a humorban nem ismernek tréfát".

Furcsa hasonlóságot mutat a lengyel és az
orosz-szovjet kabaré. A szűk körű intellektuel elit
belső szórakozása az utcára robban, mint a
legszélesebb körű tömeg szórakozása.

Ezután érkezik a szerző hazájába, ahol a kabaré
történetének leghősibb s egyben legtragikusabb
állomása, a hitleri fasizmus szörnyűségei között a
terezini gettóban alakult harcos politikai kabaré
emléke várja az olvasót. A dehumanizált világnak
hadat üzenő emberi magatartás e sajátos művészi
kifejeződése bizarr módon rímel Radnóti Miklós
utolsó üzeneteivel.

Kalina könyvének a történeti ismertetésen túl
elsőrendű célkitűzése azoknak a társadalmi okok-
nak felkutatása, amelyek életre hívták a színház-
művészet egy új műfaját. A tudományos oknyo-
mozás apró kártevőkkel és félelmetes szörnyek-
kel benépesített világot idéz meg, és most már
nemzetiségi különbségek nélkül sorakozik az
olvasó elé a huszadik századi nagyvárosi polgári
létforma egy sereg ellentéte, amelyeket a művé-
szet a nevetés, a nevetségessé tétel ősi eszközei-
vel új formában kíván feloldani.

Nem véletlen, hogy a kis formák e művészete
mindenütt, ahol gyökeret vert, a nonkonformiz

mus talajából nőtt ki. A kabaré alaphangja az

ellenzékiség; a demokratizmus és humanizmus
jegyében hadat üzen a polgárnak, s napjainkban
is: a butaságnak, a konvencióknak. A kabaré tehát
a művészet nyelvén a legmindennapibb élethez
közvetlenül kapcsolódó politizálás.

Amivel a könyv adósunk marad, az a kabaré-
műfaj néhány döntő esztétikai problémájának
tárgyalása. Félreértett demokratizmus az, amely
Rajkin, Poljakov művészetét vagy Majakovszkij
agitkáit, Zoscsenko szatíráit egy kalap alá sorolja
az üzemekben és kolhozokban születő viccekkel,
csasztuskákkal. Amennyiben ez utóbbiak is a
kabaréműfaj kategóriájába sorolhatók, felvetődik
a kérdés: Kalina milyen kritériumok alapján
kívánja elfogadtatni a kabarét mint művészetet.

A kabaré műfaja, amely a napi aktualitásokra
épül, a komikum jellegzetes fajtájával operál. A
hirtelen megvilágosodó belső ellentmondás
holnapra aktualitását vesztheti. A kabaré való-
ságtükröző lehetőségének köre tehát eleve idő-
ben korlátozott. Ez a műfaji sajátosság feltétlenül
szükségessé tette volna a kabaré realizmusának
tárgyalását Kalina könyvében. A könyv legfőbb
erénye a kabaré művészetének színház-történeti
rehabilitációja. Az írásos anyagot gondosan
válogatott képanyag illusztrálja.
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rôle d'Élisabeth d'Angleterre de Bruckner. Cette
interview fait connaitre l'opinion de l'actrice
toujours ŕ la recherche de nouvelles tâches, sur
elle-męme et sur le monde.

Péter Léner: La troisième génération. Cette
étude est une sorte de cadastrage sociographique
des acteurs qui ont actuellement autour de trente
ans. Il y est question de leurs opinions, de leur
attitude politique et de leur position sociale.

Dezső Malonyai: Education populaire,
direction théâtrale. L'auteur traite des tâches et
des problèmes apportés par le nouveau mécanisme
économique dans la conduite du théâtre moderne.

András Benedek: La langue dramatique.
Cette vaste étude examine du point de vue his-
torique le rôle et l'importance de la langue dra-
matique au cours des âges.

András Pályi: Le théatre et le laboratoire
de Grotowski. Il y a peu de temps la nouvelle
production de la compagnie de Grotowski:
«Apocalipsis cum figuris » a été montré a Wroc-
law. András Pályi ne se contente pas d'écrire sur
cette représentation, mais il donne aussi un
compterendu du travail du laboratoire de
Grotowski depuis une décade.

Gábor Szinte: Chaos et encore autre chose.
L'décorateur du Théâtre Madách était en Italie au
printemps et il écrit sur la crise du théâtre italien et
sur les nouvelles initiatives théâtrales.

Eva Kenczler: «La vérité, rien que la vérité.»
Le Théâtre Gorki de Leningrade a enchanté le
public de Budapest non seulement avec la
performance de la pièce « Les Bourgeois » (Gorki)
mais aussi, et surtout, avec un drame tiré du proces
verbal du comité Overmann, intitulé «la Vérité,
rien que la vérité ». Le matérial utilisé contient des
événements connus par tout le monde. On peut
s'imaginer qu'il y faut une mise en scène très
originelle et un travail particulièrement suggestif
de la part des acteurs pour que le public l'écoute
comme si c'était pour la première fois qu'on entend
parler de ces choses.

Károly Kecskeméti: Le Théatre Club de
Hampstead. James Roose-Evans, metteur en
scène du Hampstead Theatre Club explique quels
étaient les buts artistiques de son théâtre et en quoi
il différait des autres compagnies de Londres.

János Komlós: Le droit théâtral. Une
brochure en matière de droit théâtral a été publiée
par László Nyáry en automne dernier. János
Komlós en donne un compte-rendu et espère que
de nouvelles études paraitront sur ce sujet
important et pourtant négligé.
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Résumé
József Bényei: Critiques dans la capitale -
Théâtres en province. Les critiques de
Budapest ne parlent des dix théâtres hongrois de
la province que par occasion. L'auteur démontre
que ces dernières années les pro-grammes de ces
théatres se sont fort améliérés. Ils mériteraient
donc d'attirer l'attention des critiques.

Miklós Vajda: Les aveux, d'un traducteur.
Le théâtre Vígszínház a joué en avril le drame
d'Arthur Miller « Le Prix ». Le traducteur
évoque sa rencontre avec Miller et recontre
l'élaboration de la représentation de la pièce en
Hongrie.

József Majoros: Dostoievsky au Théâtre
National. En fin de saison la représentation de
«l'Idiot» au Théâtre National a été une heureuse
surprise. L'article de Majoros sort des normes
habituelles de la critique, il traite en premier lieu
de la conception du metteur en scène et analyse
le travail des acteurs principaux.

Gábor Antal: Arènes et cirques. La réap-
parition des drames politiques et documentaires
donnent son à propos à cet article.

Krisztina Mikó: Viet-rock. Le Théâtre Lit-
téraire de Budapest a joué la comédie musicale
politique de Megan Terry. Le critique recherche
ici les points qui ont donné à la représentation
hongroise son individualité et son sens.

Mihály Szalontay: La dramaturgie de
l'actualité. MacBird de Barbara Garson a été
joué à Debrecen. Il est intéressant de noter que,
même après la mort de Robert Kennedy, la
représentation a su conserver au drame toute son
actualité et sa signification sans qu'il ait été
besoin d'y ajouter une seule phrase.

János Breuer: Réflexions sur le théâtre
musical. L'Opéra de Budapest représentera au
cours de quelques saisons, l'Anneau du Nibelung
de Wagner. Cette étude analyse la représentation
de la première partie « L'or du Rhin », qui a eu
lieu ce printemps.

András Lukácsy: Éva Ruttkai. Éva Rutt-
kai est l'une des actrices les plus populaires et les
plus douées de Hongrie actuellement. Cette
saison elle a remporté un grand succès dans le
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