
ellensége a kipróbált megoldásoknak. Megmere-
vedett szabványok kötnek, örökségei a múlt szá-
zad színházának, amelyben petróleumlámpa vilá-
gította meg a színészt. Kísért a ravaszul álcázott
dobozszínpad. Jobb egy, kettő, bal egy, kettő,
színpadfenék. Mindent szobában játszunk, a
látszólag kitáguló szabadvidékeket is, és nem a
fantázia végtelenjében. Még Vámos is a III . Ri-
chárd ködös csatajeleneténél arról beszél, hogy a
statisztéria ügyetlen vagdalkozásának kínos lát-
ványát takarja el ahelyett, hogy a korlátaitól
megszabadult tér vízióját keresné. De szorongok
a bűvös körben magam is. Szabadulni akarok,
néha Wieland Wagner végtelenbe vezető
fénykonstrukcióit, néha Svoboda súlytalanul le-
begő térmonstrumait irigyelve.

S következik az unos untalan ismételt fel-
sorolás: világítás, világítás. És ez nem a fény-
mennyiség értelmetlen növelését jelenti, a gene-
rálvilágítás örömtelen ridegségét. Nem tudunk
bánni a fénnyel. Rendezőink, színészeink nem
ismerték még fel az effektvilágítás csodáit, La
Tour, Rembrandt világát. Ide fényt kérek, sötét
van - mondja a rendező. - Jól látszom? - kérdi a
színész, és a fővilágosító tehetetlenül erőlködik, a
szabályozó berendezés izzik, mi csodálkozunk, a
színpad egyre sötétebb. Vagy mégse? Csak a
szemünk szokta meg a felfokozott fényt? Ne-
künk meg kell tanulnunk sötétet kérni, a színész-
nek a borotvaéles fény koncentrált izgalmát
megérezni, a világosítóknak a villanyszerelésen
túl látni, hiszen mindezt már régen feltalálták. La
Tour képein fiatal hölgyek apró kezükkel félig
eltakarják a gyertya fényét, s megjelenik a csoda,
az árnyékban mély, érzelmes hangulatok bújnak
meg. Rembrandt öreg koldusasszonyán a suhanó
fény felragyogtatja a magányt.

Fény és árnyék, a kettő együtt közvetítheti a
gondolatok teljességét.

Kísérletképpen újra fel kellene találnunk a
fényszínházat. A lámpa fénye a papírra hull,
körülöttem árnyékba borul minden, önmagamra
figyelhetek. Kedvszegetten ülök az asztalom
mellett, megoldatlan kérdések, befejezetlen, csa-
pongó gondolatok botorkálnak elő belőlem, úgy
érzem, mintha csak bevezetést írtam volna egy
számomra elképzelhetetlen fejezet elé. Valami-
nek következnie kell majd, és én azt képtelen
vagyok megírni.

Előbbre lépni és nem elsüllyedni, ez talán az
egyetlen kerek, megfogalmazható gondolatom.

színház-
történet

DERSI TAMÁS

A lázadó kritikus

Németh László színibírálatairól

Új kezdősebességre volna szüksége a meg-fáradt
beszélgetésnek. Éjfél utáni témátlanság provokál: -
Ki volt a legjobb magyar színikritikus ? - Ízlés
dolga; szerintem és számomra Németh László -
felelem harciasan, vitára készen. De nincs
ellenvetés; csodálkozás van. A tanúnak hívott
írásokat nem ismerik, pedig máskülönben
tájékozottak. Irodalmárok, színházi emberek.
Tudják, hogy Németh már 1927-ben írt
Pirandellóról; hogy Arisztophanész példájával
próbálta összebékíteni a nép-szerűséget és a
költészetet. A Lorca- és a Dürrenmatt-tanulmányt
olvasták, ismerik a Móricz Zsigmond
Shakespeare-tanulmánya elé írt be-vezetőt, a
Papírszínház tervét, az Ibsen- és a Tolsztoj-
fordításokat, sőt a Mathiász-panzió
amatőrszínházát, a rutinszínészet megvirgácsolását
is emlegetik. A drámaíró műhelytanulmányait, a
Galilei-levelet, a Bolyai-változatokat említik, de a
színikritikus Németh Lászlót nem ismerik. Nagy
kár, hogy a Kiadatlan tanulmányok most megjelent
vaskos köteteire sem hivat-



kozhatom. A színikritikák - egy kivétellel - ki-
maradtak, pedig nemcsak a színházakat és mai
bírálóikat segíthetnék. A kritikus Németh László
legjobb írásai között a helyük. A negyvenes évek
elején, Zilahy Lajos hetilapjában a Híd-ban
jelentek meg.

Kritika, kritikus sokféle van. Klasszikus bírá-
lóink emléke is hányféle díszlet elé jár föl emlé-
kezetünkben. Vörösmarty a Csiga asztalánál, va-
csora közben is dramaturg és színészpedagógus.
Gyulai előtt nem a hősök, hanem az esztétikai
szabályok öltöztek jelmezbe. Ambrus a cselek-
mény botlásaira és a lélektani hibákra vadászott,
megzavarhatatlan logikával; higgadtságát csupán
párizsi emlékei kezdték ki -nagy ritkán. Koszto-
lányi félfüllel figyelte a színpadi dikciót, inkább
befelé hallgatózott, lelke visszhangjára ügyelt,
költőhöz, impresszionistához méltó érzékeny-
séggel. Kárpáti Aurél a dráma és a lapzárta fe-
szültségét egyszerre élte át.

Németh László különbözik az elődöktől és a
kortársaktól. Nem a szerkesztőség küldte a szín-
házba. Nem is az Akadémia vagy a katedra.
Hazai gyakorlatunkban ritka, sőt talán egyszeri
változata a színibírálónak. Nemcsak anyagi és
szellemi érdekeit tekintve, de szíve és ösztönei
szerint is független maradhatott a gúzsba kötő
céhszempontoktól, a színházi műhelyek mág-
nesvonzásaitól. Olvasottságánál, a legműveltebb
profit megszégyenítő tájékozottságánál is élesebb
látást adott tanulmányköteteiből ismert társa-
dalombíráló szemlélete.

Évtizedeken át formálódó-élesedő víziója volt a
színházról. Úgy is mondhatom: ellentervet csinált
a két világháború közötti budapesti üzletszínház
gyakorlatához. Programja nem egy-oldalú,
nyoma sincs rajta irodalmiaskodásnak,
színpadellenes vagy színpadidegen elméleties-
kedésnek. Németh szerint az ideális színház:
költő, színész és közönség szövetsége. A fogal-
mazás romantikus, a cél azonban - éppen ma és
nálunk - reálisan megközelíthető. Születése
idején inkább utópiaként hathatott. Irodalom és
színház számára egyaránt szorongató helyzetben
állt ki Németh László riasztani, lelkiismeretet
ébreszteni, programot adni. S talán elsőnek
mondta ki, hogy »az új magyar dráma jön, itt
van, s mellette itt folyik a magvar színház lassú
szétzüllése". A bizonyítás: Tamási, Remenyik,
Kodolányi, Illés Endre és - hozzátehetjük -
Németh László színpadi művei.

A nézőtér szociológiája

Németh László kritikáiban komor színekkel
rajzolódik ki a nézőtér szociológiája. „A Városi

Színház süket nézőterén Ocskay brigadérosra
hegyeztük a fülünket. Hol maradt ebből a Nép-
operából a nép? Lojális kistisztviselők hallgatják
azt, akit a Nemzet klasszikusának képzelnek . . ."
- írta egyik Herczeg-kritikájában. S ez nem a
pillanat kitérője, odavetett ötlet csupán. A
színházi zsöllyesorok alkalmat adnak Németh
Lászlónak a restaurációs neobarokk társadalom
súlyos szavú bírálatára, középosztály és értelmi-
ség strucc-pszichológiájának tettenérésére. Eb-
ben futnak össze nála a színház és a mizériás
magyar társadalom vizsgálatának tanulságai.
Legfájdalmasabb, hogy a nézősereg - fejében a
magyar sovinizmus uszító jelszavaival - elutasítja
népi értékeinket és a népi sorsot vallató drámai
dokumentumokat. Ezért bukik meg Osztrovszkij,
Móricz Zsigmond, Kodolányi, ezért nem kell az
igazsággal farkasszemet nézető klasszikus
tragédia. Németh figyelmeztet: a történelmi vihar
elől légvárakba húzódó illuzionizmus egyesíti a
múltban különbözni látszó két közönségréteget.
A Belvárosi Színház és a Vígszínház nézőterén
ugyanaz a poén ül, mint a Nemzetiben.
Merkantil-polgári és konzervatív kispolgári
igények hasonlósága tanulmányozható a
premiertapsokban, sírás és nevetés ösztönös
reakciójában. Molnár és Herczeg hívei
találkoznak a negyvenes évek elején A 2000

pengős férfi a Négy asszonyt szeretek és a Gyer-
gyói bál ünneplésében. Nagy hanyatlás. Malac-
kodás a szalondráma eleganciája nélkül: közhe-
lyek, sablonok, vaskos közönségesség. Az operett
is megőszült. Ártatlanul együgyű mesélőkedve
kiszorult, helyét pedig egy tárogatós-érzelmes
voltában is agresszív hazaffyság foglalta el. Né-
meth fogalmazásában: Somogyváry Gyula meg-
verte Lehárt. „Az utolsó húsz év nevelő ered-
ménye, hogy ezt a jambikus hazafiságot a közön-
ség nem érzi hamisnak ... sőt a darabot ezek a
részletek fogadtatják el." Ilyen körülmények
között érthető, hogy a kritikus bizonyos meg-
értése fogadja a népszínmű felújításának kísér-
leteit. Csepreghy jobb, mint Gyula diák.

Németh László kor- és kórképe - talán sikerült
érzékeltetnem - lehangolóan sivár. Annál
fényesebb a már említett program. Legfontosabb
tennivaló az új közönség felfedezése:

„Bizonyára van olyan magyar réteg, amely a
színháztól nem azt kívánná, hogy őt az idők elől
eldugja, hanem hogy átvezesse rajtuk.
Délutáni előadásokon néha váratlan
meglepetés éri a színészeket. Egy ímmel-
ámmal ment darab meglepő sikert ér el. A
közönség mindent ért, jó helyen tapsol és nevet.
Ez a réteg azonban nem jár színházba, az elitje is
csak egy-egy vasárnapi előadást tud
megtölteni. Baj ez? Bizony baj. Baj az ország-
nak, mert akik színházba tudnak járni,



azok egyéb fontos helyen is ott vannak, s
ugyanúgy reagálnak, ahogy a nézőtéren. De
még nagyobb baj a magyar drámának, mely az
utóbbi években mégis kezdett lenni, s ki
tud-ja, lesz-e még jövőre? Az a közönség, amely
színházba jár, eltapossa, amelyik pedig dia-
dalra vihetné, nem jár színházba."

A vasárnap délutáni munkáselőadások közön-
ségének szeretne Németh László színházat és
nemzeti drámairodalmat teremteni. Ez az igény
vezeti a kritikában, amelynek igazi rangját sem a
tudás, sem a jóízlés nem adhatja meg önmagában.
Németh példájából a leginkább mához szó-ló
tanulság az, hogy a jelentős kritika: kihívás.
Alkat és helyzet ütközéseinek dokumentuma,
amelyben a legnyomósabb gondokra reagáló
egyéniség vall önmagáról és koráról, haza és
nagyvilág szorongásairól és reményeiről. Ilyen
ars poetica, ilyen magatartás felel meg annak az
új közönségnek, amelyet Németh László a lélek
melegével üdvözöl, és ellentervének fogalmazása
közben leginkább mérvadónak tekint.

Dramaturgiai babonák ellen

Kiket szeret és becsül a lázadó kritikus? Görög
és francia tragikusokat, amerikai moderneket,
kelet-európai drámákat, amelyeknek szenvedése,
sűrű atmoszférája közel áll hozzánk. Elveit,
pályatársainak szánt tanácsait is a világ-irodalom
legjavából következteti. Háromezer év
dramaturgiájából csinál példatárat a beidegzett
álszabályok ellen. Legmagasabb célja: a színhá-
zat a drámához igazodó költészet otthonává tenni.
Mindennek szakmai következményeivel, az írói
és a színészi műhely gondjaival is számot vet. A
nyelvvel kezdi, mert

„a mai dramaturgnak szent gondja, hogy a
színpad fakó tőmondataira vigyázzon. Ha egy
kicsit nehezebb szöveg nyomul a fülébe, az
elkényelmesedett színészekkel együtt til-
takozik: ez nem színpadi nyelv, az emberek
nem beszélnek így. Vagy: itt mindenki ugyan-
azt a csinált nyelvet beszéli, holott az életben
s az igazi drámában mindenkinek külön
egyéni nyelve van. Az igazság éppen a fordí-
tottja ennek. A nagy drámákban sosem beszél-
nek az élet nyelvén; nagy nyelvi vívmányok,
egy drámai műnyelv nélkül éppúgy nincs
drámai alkotás, ahogy nincs lírai vagy epikai
sem ... Az a drámai indulat, amely nem tud a
nyelvből egy magára szabott drámai mondatot
kitépni; indulatnak lehet tiszteletre-méltó,
irodalmilag azonban elveszett."

Van ebben némi túlzás, a kritikus sajátos
drámaírói alkatára vonatkoztatott. Kétségtelen,
azonban, hogy a dráma csak saját nyelvével lehet
„a való égi mása", vagyis színpadi költészet
Ennek lelke a szó és a gondolat.

A jellemek pontos rajza, az atmoszféra telí-
tettsége kárpótol a meglepetésekért, az ötleteken
gördülő, olajozott szerkezetért. Van a dráma-

írásnak technikája, de a művesség szabályai nem
időtlenek, és nem mindenkire érvényesek, Szere-
pük inkább az erőpróbára ösztönzés, a mérce
fölötti suhanásra biztatás. A remekmű csaknem
mindig szabálytalan, hiszen a drámát az ember
vívódása emeli. Akik a drámában idáig a leg-
többre vitték: a görögök szinte kiküldték szín-
padjukról a feltűnő eseményt. A cselekményből
tudatosan csináltak hátteret, melyről hírnökeik is
nem a dráma, hanem az epika nyelvén számoltak
be. Tudták, hogy a dráma lelke nem az ese-
mények, hanem az ember vívódása köztük. „Az,
hogy valami dráma-e, vagy sem: nem az esemé-
nyeken dől el, hanem ennek a vívódásnak a for-
róságán és igazságán."

Németh dramaturgiájának egyetlen vitatható
pontja tragikum-elmélete. Mert igaz ugyan, hogy
jelentős formátum, nagy indulat nélkül nem
születhet színpadi hős, legkevésbé pedig tragikus
hős. De vajon a jellem eltökéltsége és a
szenvedély ereje önmagában elég-e? A tragédia
értelmét adó katarzishoz szükség van a hős
igazságára, hitvallásának legalább részleges iga-
zolhatóságára az emberiség történelmi-erkölcsi
haladása, egyszerre időtlen és korhoz kötött
céljai szempontjából. Ezért nem érzem meg-
győzőnek a bűn Németh László-i meghatározá-
sát: „A bűn az, hogy az ember sok a világnak."
Kérdés : milyen ember és milyen világ ütközé-
séről beszélünk. A tragikum tartalmától nem
függetleníthető a konfliktus mélysége és haté-
konysága. A nagy nemesség éppúgy megbűn-
hődhet, mint a nagy gonoszság, de vajon azonos-e
a hatás? III. Richárd tragikus hős-e vajon, s ha
igen, miben közös a sorsa - mondjuk - Antigoné
önfeláldozásával? Ez is, az is vitatható. Ami
vitathatatlan: Németh László elemzéseinek
logikája és érzékenysége.

Együttérző kívülállás

Vannak színpaddal eljegyzett írók. Gyerek-
korukban bábszínházat igazgatnak, kisdiákként
ötfelvonásos verses drámákat írnak, és a karzat
törzsvendégei. Nemsokára a vasfüggöny másik
oldalán is otthonosan mozognak. Színészekkel,
rendezőkkel barátkoznak, ismerik a műhely-
munka kínjait és örömeit, fölényesen vagy szol-
gálatkészen járnak-kelnek Thália belső termei-
ben. Mások távol maradnak, idegennek érzik a
színház világát. Németh László Magam helyett
című önéletrajzából tudjuk, hogy édesanyjának
szenvedélye volt a színház. Kisfiát magával vitte
néha a Király Színházba, Rátkai, Latabár, Király
Ernő, s mindenek fölött az isteni Zsazsa
bűvkörébe. Az első világháború éveiben a gyer-



mek Németh László a szilasi műkedvelők ked-
vence: a Karthagói harangokat szavalja az Ipa-
roskörben, szerepet kap Móricz Zsigmond Tej
című egyfelvonásosában és Nagy Endre bohó-
zataiban. Később is élményforrása, nevelő isko-
lája marad a színház, íróként azonban konok
következetességgel távol tartja magát a műhely
belső köreitől. A Villámfénynél című korai Né-
meth-dráma bemutatójára készülő Timár József
több mint harminc ével ezelőtt nyilatkozott a Mai
Nap munkatársának: „Azt hiszem, a darabnak
vagy óriási sikere vagy hideg, kíméletlen bukása
lesz. Olyan kérdések kerülnek a magyar közönség
elé, amelyekkel magyar színpadon még nemigen
találkozott ... A szerzőt nem ismerem. Sem én,
sem kollégáim. A próbán egyetlen egyszer volt
benn, hátul leült, azután néhány szót szólt
hozzánk és továbbment."

Kiábrándultságból, mellőzöttségből születő
látszatok ellenére sem akar azonban Németh a
Papírszínház szerzője lenni. Hívja, várja az élő
színház mestereit, a méltó rendező-partnert és
színészeit, de nem színházi bennfentes. Ez pedig -
különösen ha a színikritikus Németh Lászlóról
van szó - lényeges körülmény. Mert a
bennfentesség esetleg javára válhat a drámaíró-
nak, de semmiképpen nem könnyíti meg a kriti-
kus dolgát. A bírálat - akár elismerés, akár el-
marasztalás - távlatot kíván. Ez nem leereszkedő
távolságtartás, hanem feszülten figyelő, aggo-
dalmas és együttérző kívülállás. Lényege az ér-
dekeltség, amely - ha rákényszerül - kemény-
szavú biró ruhájába öltözik és ítéletet mond:
színészeink a rosszat tudják jól játszani. Otthon
vannak a kúrián és a dzsentri szalonban, a vezér-
igazgató úr villájában és az úgynevezett művész-
világ mulatóhelyein. Bizonytalan óvatossággal
mozgó vendégek viszont a népi világban, a való-
ságos életben, a dolgozó ember környezetében és
lélektanában. Móricz Zsigmond Kis madarának
előadása minden jó szándék ellenére

„csak elásítása volt egy szakadéknak, amely a
költő és a színház, a nép és a felsőbb osztá-
lyok mulatsága közt van ... A baj persze ott
kezdődik, hogy a húsznéhány szereplő közt
egyetlenegy van, akinek fogalma van arról,
milyen a paraszt. "

Tamási Áron Énekes madarának szereplői unal-
mas mélabúval vitték zsákutcába a mesejáték
tündérléptű hőseit. S Osztrovszkij Viharja ?
„Várhatjuk-e a Nemzeti színészeitől, hogy ennek
a darabnak egész mélységét felfogják ? Volt-e
iskolájuk rá? Forogtak-e mint emberek a
színészek ilyen sorsok között? ... " Vannak
kétségtelenül nagy színészeink, de nincsenek

összeforrott, nagyigényű együtteseink. Hiszen
még a szubvencionált állami színházban is a
sekélyest kedvelik, a klasszikusok ritmusát elvé-
tik: „A színészek kiállnak a közönség elé és nem
játszanak - írta Németh egy Macbeth-előadásról.
- Miért nem ? Nem suhint közéjük a rendező
játékra zaklató ostora? Vagy akkora kényelmes-
ség terpedt el színészetünkben, amekkorát már
semmiféle rendezői hév sem tud játékra szorí-
tani?"

Ítélete nem elnéző, az enyhítő körülmények -
a magyar színjátszó kultúra állapotát magyarázó
feltételek - elemzésében viszont méltányosan
körültekintő. Kritikáinak éppen ez az egyik
újdonsága. Szociológiai szemlélete és történelmi
érzéke nem torpan meg a zenekari ároknál.
Munkába áll a rivaldán túl is, hogy megérthesse,
de ne mentegesse a színészek vonzalmait,
szokásait, együtteseink tehetséges igény-
telenségét.

A keserűség aforizmái: amikor a színház in-
kább vendéglő, mint templom, a színész pedig
inkább felszolgáló, mint pap, csak a kassza lehet
elégedett; rossz közönség előtt a színész is el-
romlik; a mai színház tessék-lássék kéznyújtása
valamire való író számára megaláztatás. De
miért van ez így, mi történt, mivel magyarázható
a hanyatlás ? Úgy tűnik ugyanis, hogy a két
világ-háború közötti színjátszás a megelőző
évtizedek szintje alá szorult, hagyományait is
áruba bocsátotta. Voltak, persze, hogy voltak
szerencsés kivételek, fellángolások, szellemi
hőstettek, ki-törési kísérletek. A lényegen
azonban nem változtathattak : a hegeli-marxi
felismerés érvényességét nem helyezhették
hatályon kívül. Minden létező azonos önmaga
történetével és létfeltételeivel. A magyar színház
és színjátszás is olyan, amilyenné születésének
és növekedésének évtizedei, múlt és jelen
körülményei tették.

Németh László kritikái arra figyelmeztetnek,
hogy színháztörténetünk legendagyártó hajlan-
dósága és anekdotázó kedve szegényességet
takar. Ami például a múlt századot illeti: a
nemzeti kultúra ügyének tett értékes szolgálat
fejében romantizálja, felértékeli a színházi-
színészi teljesítményeket. A kiegyezés utáni
időkig ez a törekvés valamennyire még
igazolható, a nyolcvanas évektől azonban már
nem. A századvégi magyar színjátszás
eklekticizmusa összekeveri és eltorzítja az
európai iskolákat. Mindennel próbálkoznak, és
semmit sem gondolnak végig. A gyakorlattól
még kevesebb következetességet lehet
számonkérni. Nincs közeg, amely ízlése és
befolyása súlyával tiltaná a rutinmunkát, a csa-



pongást és az egyénieskedést. Mert végül is mi
marad vonzerőnek, ha nincs stílus, nincs igazi
együttes?

A néző zsebórája

Magyarországon összekopírozták a francia
tételdrámát és a német-skandináv naturalizmust.
Az utóbbit megfosztották forradalmi lendületétől,
hogy zavartalanul összetéveszthessék a
szaloncsevegés laposságával. A legnagyobb szí-
nészegyéniségeket is béklyózó akadémizmus
tirádái ellen nem az igazi - lélek- és embersza-
badító - természetességet küldték csatába, ha-nem
a polgári jómodort. Egy stílusforradalom
budapesti változatának kétes eredménye: közön-
ségnek hátat fordító kedélyeskedés, szürkeség,
ritmustalan monotónia. Igazságtalan volnék ?
Nem hiszem. Ismétlem: a tendenciáról beszélek.
Arról a zűrzavarról, ami megakadályozta, sőt,
lehetetlenné tette, hogy a koturnuszos dikciózást
a színpadon - és nem az elméleti tanulmányokban
- győzze le a realizmus. Ha még egymás mellett
élő, vetélkedő iskolákról lenne szó, de minden
összekeveredett. Ezért lett a magyar szín-játszás az
ösztönös tehetségek, a féktelen zsenik és az ügyes
mulattatók vadászterülete; ezért szorultak a
legjobb együttesek a szimpla valóság-utánzás
szintjére. Ezért üdvözölte lelkesen az ízlés iskolái
mellé járó közönség a Németh László által olyan
találóan jellemzett színházasdit:

„Az emberek egy polgári ebédlőt akarnak lát-
ni, ahol a népszerű színésznő személyesen méri
a levest vagy keni a vajaskenyeret. A kenyér
igazi kenyér legyen, a vaj igazi vaj. Ha a
színésznő ugyanazt csinálja a színpadon, amit
a néző odahaza: az élethűség. Ha jobban bele-
kanyarít a kenyérbe: az humor. Hogy robbant-
sa szét az ember ezt a tisztes polgári ebédlőt,
melynek az asztaláról nem hiányozhat a
filcterítő, s az ismert parasztszobát, melynek
faláról nem hiányozhat a virágos tányér? Mit
kezdjünk evvel a színpaddal, melynek az ideje
együtt tartozik járni a néző zsebórájával, s a
tőmondatokban beszélő színész csak annyi
szót használhat, mint egy lipótvárosi zsúr vagy
egy szilasbalhási lakodalom közönsége? Föl
lehet forgatni ezt a színpadra tálalt valóságot
úgy, hogy az emberek belenyugodja-nak?"

Tegyük hozzá, hogy a felforgató szándékból
mindössze egy stíluselőzményeihez igazodó za-
varos impresszionizmusra és a színpadi avant-
garde néhány gyökértelen kísérletére futotta.
Belemagyarázás nélkül következik tehát, hogy a
polgári korszak - a szerencsétlen történetű ma-
gyar polgárság - a színházban volt talán a leg-
kevésbé képes az önmagára szabott igényeket
kielégíteni.

A társadalmi összefüggések nagyjából tisztá-
zottak, a veszteglés, sőt hanyatlás belső műhely-

okairól annál kevesebb szó esik. Nemigen vizs-
gáljuk a művészi ágazatok közötti kölcsönhatás
kibontakozásának vagy hiányának okait és kö-
vetkezményeit. Azt például, hogy a magyar zene
forradalma, a népit klasszikussá nemesítő nagy
mesterek műve vajon miért nem tudott ösztönző
erővé válni a színházak házatáján. S képzőmű-
vészetünk? A meiningeniek, majd Gordon Craig
szcenikai újító kedve legalább elméletben
követőkre talált, de miért nem törhetett utat az
európai értékű magyar impresszionizmus, a
Nyolcak művészete vagy a szocialista grafika a
budapesti színpadokra? A kérdéseket - ha a
válaszok egy részét ismerjük is - szaporán foly-
tatni lehetne és kell is majd folytatni.

Németh írásai színház és irodalom kapcsola-
taira - pontosabban : a kapcsolatok megszakadá-
sára, sőt hiányára - figyelmeztetnek. A reform-
kori színház legjobbjaink pártfogását élvezte és
hálásan fogadta. Vörösmarty bírálta, Bajza igaz-
gatta, Arany, Petőfi dédelgette, Széchenyi és
Kossuth propagálta. Az abszolutizmusban Ke-
mény Zsigmond volt a magyar színház teoreti-
kusa, Gyulai és Jókai Ristori-vitája országos
visszhangot kapott, a színészek - viták, vesze-
kedések közepette is - figyelték és tisztelték a
szellemi élet korifeusait. Valahol a századvégen,
irodalom és irodalmi élet kettészakadásával jött
az elszegényítő fordulat. Elmélyült és szinte át-
hatolhatatlanná gazosodott a szakadék a har-
mincas és negyvenes években, Németh színházi
háborgásai idején.

A siker értékéért

A Hídban közölt kritikákat felháborodás fo-
gadta. Mit akar ez az ember, hogy ilyeneket ír:
„Mi természetesnek azt tartjuk, hogy a színházi
játéknak a költőt kell szolgálnia; ahogy a költő is
szolgája csak egy drámai eszmének, amelyet az
élet rajta át akar kimondani." Nem értették, pedig
Németh László pontosan fogalmazott: a
költészetet, a dráma eszmeiségét, főleg pedig az
élet - a magyar társadalom - igényeit ki-mondó
szellemiség szolgálatára hívta meg a szín-házat, a
rendezőket és a színészeket. Szerette volna, ha
társaivá nőnek a haladó mozgalmaknak, a
vitatható voltukban is értékes törekvéseknek,
amelyek az új irodalom hatékonyságát,
olvasottságát minden korábbi korláton túllendí-
tették. Ez jó lett volna a költőknek és az íróknak,
de jó - és szükséges - a színház művészeinek is.
Németh az érdekek és célok kölcsönösségére fi-
gyelmeztet. Közhely, hogy élő dráma nélkül a
színház a legjobb esetben is figyelemreméltó
múzeum. Korukra visszhangzó írók szavától



jön lázba a közönség, ám a színpadnak legalább
annyira szüksége van a kortárs íróra, mint a
nézőtérnek. De hol keresheti, hol keresse a fel-
hajtó erőt kölcsönző írói tábort ? Mindig az él-
vonalban, a legjobbak között; nem a siker, ha-
nem a szellemi hierarchia csúcsain. Gyanús a
siker? A méltatlan, az olcsó siker az. Fordítsuk
meg a hangulatot: legyen siker az igazi érték, a
szókimondó költészet, az érzelmek játékossága és
a gondolatok felelőssége. Ezekből nő ki és nagyra
a színész és a rendező, ezek segítenek értővé
tenni a huszonöt éve még virtuális, ma már létező
közönséget. A színházi előadások közösségét.

PÁSKÁNDI GÉZA: A

KIRÁLY KÖVETE

(eredetileg: Pygmalion és Galathea) című, a

kolozsvári Állami Magyar Színházban

bemutatott művét a romániai magyar

drámairodalom jelentős állomásának tartja az

Új Élet kritikusa. A nézők meggyőződhettek

róla, hogy a mitológiai témakör korántsem

napjaink problémáitól való menekülésre

szolgál. A szerző épp a mai mondani-való

érdekében törődik kevéssé a mitológiai

hűséggel, s teszi színdarabjában közemberré

Pygmaliont, már amennyiben közembernek

tekinthető a zsarnoki hatalommal szembe-

kerülő, kivételes tehetségű szobrász. A dráma

nemcsak mesterségbeli megoldásai, hanem

gondolati tartalma következtében is figyelemre

méltó alkotás, amelyet a színház kollektívája

kitűnő, egybeforrott stílusban vitt színpadra.
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Az újjáépülő Várszínház

A Várszínház kapuján belépve az ember azt
hinné, hogy nem egy sérült színház, hanem egy
üszkös templom belsejébe jutott. Az 1945-ös
harcokat követő tűzvész ugyanis az épületet 1787
előtti állapotába vetette vissza, amikor még a
karmelita rend barokk stílusban épült temploma
volt. Előtűntek újra azok a magas boltívek,
amelyeket Kempelen Farkas fagerendákkal fedett
el, amikor II. József utasítására a templomot
színházzá alakította. A tűzben nem-csak a
színház faváza hamvadt el, de leszakadt az a
bejárat mellett jobbra és balra épült Kempelen
féle lépcsőház is, amelyen száznyolcvan éve a
budai német polgárok az emeleti helyekre
feljutottak. Kempelen - hogy az épületet vilá-
giasabb megjelenésűvé tegye - a homlokzaton
vakablakokat vágatott. A zsalugáteres, mindig
zárt ablakszárnyak egy részét a légnyomás
kitépte, és feltárta a vak ablakszemeket.

Az új Várszínház tervezői majdnem ugyan-
abból a helyzetből indultak, mint Kempelen.
Dolguk csak azért volt nehezebb, mert kaptak
egy héjszerkezetet, amelynek műemléki karak-
terét meg kellett őrizniük. A templom már Kem-
pelen idején is műemléknek számított volna (ha
akkoriban lett volna műemlékvédelem), hiszen
röviddel a török kiűzése után épült, a budai basa
palotája melletti mecset romjain.

Színház egy kagylóban

Annyival viszont előnyösebb a mai tervezők
helyzete, hogy a színpadot és a nézőteret kiegé-
szítő helyiségeket a szomszédos karmelita kolos-
torban helyezhették el. A volt kolostorban eze-
ken kívül két intézmény, a Színházi Intézet és az
Irodalomtudományi Intézet kap helyet. A
kolostor nyugatra néző épületében tágas ruhatár,
kényelmes dohányzó és büfé épül. Pestre néző
szárnyába kerülnek az öltözők, a színészváró,
valamint a műszaki személyzet helyiségei. (Két
egyszemélyes, három kétszemélyes, három
négyszemélyes és két tízszemélyes öltöző épül.)




