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Elmélkedés a közéletiségről

„Most a játékban sem igen nézi azt a
magyar, hogy mint van a kidolgozás,
hanem: mint van a morál?" (Katona
József: Mi az oka, hogy
Magyarországban a játékszíni költő
mesterség lábra nem tud kapni?)

Idézettel nem bizonyítható, de a színházi gyakorlatban tapasztalható, hogy a közéletiség
sokszor a politikus, a cselekvő, illetve - leggyakrabban - a mai tárgyú dráma szinonimájaként
jelenik meg. Annak, hogy polémiánkat a legutolsó azonosítással kezdjük, legfőbb oka nem a
behelyettesítés tarthatatlansága, hanem az, hogy még a maiság értelmezése körül is fel-fel-üti
fejét a bizonytalanság. Hermann István tanulmánykötetében okosan és szemléletesen elemzi a
„máról" és a „mához" különbségét a drámairodalomban és a színházban. („Mert nem azt kell
tudatosítani, hogy a drámák elsősorban és első fokon a máról szólnak, hanem azt, hogy
legmélyebben és végső fokon a drámai előadások a mához szólnak" - írja.) Mindaz, amit
Hermann a mit és a hogyan dilemmájáról elmond, mutatis mutandis, jelentkezik a szín-ház
közéletiségének megítélésével kapcsolatban is. Legnyilvánvalóbban itt, ahol egyesek, színházi
szakemberek és kritikusok, a napjainkban játszódó darabokat oly módon rangsorolják, hogy a
témát önmagában elfogadják a dráma közéletiségének bizonyítékául.

Hogy ez mennyire illogikus, talán nem kell dokumentálni. Hiszen például Gyurkovics
Tibor Estére meghalsz című mai Don Juan-életképsorának, ha van is némi köze a mához -
legalábbis a hősök külső körülményeiben, jelmezében és néhány utalásban -, a dráma
meritumát tekintve a világon semmi kapcsolatban nincs azzal, ami maiságában, korszerűségé-
ben közéletinek számít. De hivatkozhatnánk ennél a túlságosan is egyértelmű példánál elgon-
dolkodtatóbb vállalkozásokra is, mégpedig nemcsak a kudarcok, hanem a sikerek sorozatából.
Itt van például Raffai Sarolta első, nagy elismerést aratott, jó problémaérzékre valló Egyszál
magamja. Érdekes és nem is tehetség nélkül színpadra állított, kétségkívül mai alkotás. De
vajon ez már kimeríti a közéletiség kritériumát is? Úgy hiszem, nem. Nem azért,



mintha a hősnő problémája kizárólag magánügy lenne, hiszen a korrupció és a kiskirályság - a
dráma központi problémája - közéleti téma. Mi az oka annak, hogy darabbeli megfogal-
mazásában, pontosabban drámai megjelenítésében mégsem érzem igazán közéletinek?
Egyetlen szóval így válaszolnék: kisszerűsége. Teljes mondattal így: hogy a provincializmus
kritikája is megmarad a darab világának provinciális keretei között. Konkrétan: a felvetett,
egyébként időszerű és közérdekű kérdések olyan alacsony indulatokba fulladt szinten jelennek
meg, hogy drámai megoldásuk (a férjgyilkosság) is teljességgel elfogadhatatlan. A sértett feleség
névtelen feljelentő levele körül felkavarodó állóvíz szennyes cseppjeiben sehogy sem érzem a
tengert. Nem véletlen, hogy ebből az alapállásból, végzetes és végletes cselekmény-vezetése
ellenére is, a dráma melodrámává laposodik. Sőt az sem, hogy az egyébként valóban izmos
drámai tehetséget mutató író, következő színművében tudatos és részben sikeres
erőfeszítéseket tett a partikuláris szemlélet leküzdéséért, az igazi közéletiség kivívásáért.

Királyok és titkárok

Az elmondottak nyomán joggal vetődik fel a kérdés. Vajon nem lehetséges-e, hogy nem a
szemlélettel, hanem a problémafelvetéssel, a hősválasztással van a baj? Hiszen hogyan
követeljük meg a színpadon az országos vagy éppen egyetemes horizontot, a problémák átélé-
sének átfogó érvényét olyan hősöktől, akik az életben eleve nem rendelkeznek ezzel? Akik
esetleg - tulajdonképpen jobbik esetben - születésük pillanatától tudják, hogy történelmi
cselekvési lehetőségük korlátozott. Rosszabb, ám sokmilliószor gyakoribb eset, hogy soha fel
sem tették maguknak ezt a kérdést. Hiszen az emberiség nagyobbik részében, kortársaink,
honfitársaink millióiban sem ötlött még fel talán a kérdés, hogy „ők is kaphattak volna lapot" a
történelem játszmáiban. Különböző anyagi és műveltségi szinten, más és más formában
jelentkezik ez a „hábetlerizmus". De gyökere és lényege mindenképpen a történelmen kívüli
lét, a társadalmi életben való passzív vegetáció elfogadása. Mindez nem esztétikai, hanem
társadalmi kérdés. De kétségtelenül megvannak a maga esztétikai következményei is. Ám baj
van a következtetésünkkel, ha a közéletiség követelménye ennek tükrében oda vezet, hogy
ezeket a milliókat szükségszerűen kirekesztjük a drámai hősök lehetséges táborából.

Az ellentmondás nyilvánvaló. És nemcsak a Rozsdatemető színpadi sikere teszi azzá, és nem-
csak Jókai Anna Fejünk felől a tetőt című drámája, amelynek közéletisége éppen a közéletből
társadalmi örökségük és saját hibájuk, gyengeségük folytán kiszorultak, kirekesztettek, a je-
lenkor perifériáján tengődők életforma-válságában jelentkezik, hanem az az igény, ami íróban,
színházban és közönségben is él, és ami a színház társadalmi funkciójának vagy missziójának is
lényege: a felelősségvállalás az emberiség vagy egy szűkebb közösség ügyéért.

Mindennek felfedezéséhez és kimondásához még a szocialista szemlélet sem szükséges.
Korunk minden drámaírója szembe kellett hogy nézzen vele. Fel kellett hogy mérje: míg
Shakespeare hősei, a királydrámák klasszikusai valóban „az egész népközösség állami és
társadalmi életére kiható cselekedeteket" vittek végbe - az Értelmező Szótár szerint meg-
közelítőleg ez a közéletiség kritériuma -, a huszadik század emberének, drámai hősének élet-
tere, cselekvési rádiusza ennél sokkal korlátozottabb. Vonatkozik ez nemcsak a Hábetlerekre, de
az intellektuelekre, az írástudókra is. A Shakespeare-hősök szenvedélyén, szerelmén
birodalmak sorsa állt. A mi kortársaink lelkének érzelmi hullámverése magánügy, s ha a tör-
ténelem történetesen befolyásolja is, ami nyilvánvaló, kölcsönhatásról mégsem szólhatunk.
Dürrenmatt megfogalmazása szerint, mivel a mai állam áttekinthetetlenné, anonimmá és
bürokratikussá lett, „a mai államcselekmények utólagos szatírjátékok, amelyek a háttérben
lejátszódott, elhallgatott tragédiákat követik. Az igazi reprezentánsok hiányoznak, a tragikus
hősöknek nincs nevük. A mai világot jobban vissza lehet adni egy kis sikkasztóval, egy irodis-
tával vagy egy rendőrrel, mint egy miniszterrel vagy kancellárral. A művészet, ha egyáltalán
emberig jut, már csak az áldozatig jut el, a hatalmasokhoz többé nem tud hozzáférni. Az
Antigoné ügyet Kreon titkárai intézik el".



A szereposztásban tehát Kreon titkárai kerülnek ezután az élre? De ha így lenne, vajon mit
jelent ez a dramaturgiai gyakorlatban? Azt, hogy az író a háttérben zajló események
kulisszatitkait kutatja, vagy hogy a nagy kérdések szintjét elhagyva, a korproblémákat magán-
ügyek obulusára kell hogy váltsák a drámai hősök? Ha így lenne - ez a színház halálához vagy
halódásához vezetne. De életműve a példa rá, hogy ezt maga Dürrenmatt sem vallja.
(Következtetéseire, amelyben saját választását, a komédia műfaja mellett való elkötelezettségét
indokolja, nem térünk ki.)

Drámaíróink és színházaink gyakorlata is többféle, eltérő választ sejtet. És talán közelebb
jutunk a közéletiség követelményének tartalmi részéhez, ha sorra vesszük ezeket.

Távol a közélettől

Kritikákban, de még inkább évvégi mérlegekben sok szó esett a közéletiségről való lemon-
dás jelenségéről. Ide sorolhatók nemcsak a magánügyek, hálószobai szenzációk szintjén
megrekedt előadások - akár magyar, akár külföldi szerző szövege az alibi -, hanem a semmit-
mondóan korrekt, klasszikus felújítások is. Azok a produkciók, melyek a maguk módján
megoldják a feladatot, a szereposztási lehetőségektől függően közepes vagy akár jó előadást is
produkálnak, anélkül, hogy a dráma szövege, értelmezése, felfogása és tolmácsolása bár-
milyen égető korkérdést érintene. Ilyenkor azzal szoktunk érvelni, hogy az ilyen színház-
múzeumnak is van bizonyos korlátozott érvényű létjogosultsága, elsősorban a felnövekvő
nemzedék színházi kultúrájának megalapozása szempontjából. De valójában az ilyen min-
denfajta közéleti állásfoglalásról lemondó felújítás még ezt a feladatát sem töltheti be mara-
déktalanul. Hiszen a színházban prezentált „kötelező olvasmány" legfeljebb ismereteket nyújt,
nem pedig élményt, s éppen ezért a színházi közönség vonzására, nevelésére, szélesítésére sem
alkalmas.

Arra, hogy a realista írói módszer nem ellentétes a parabola megoldással, sajátos példa
Jókai Anna már említett drámája. Ezúttal a színpadi világ „egy az egyben" hiteles, részletei-
ben, atmoszférájában már-már a naturalizmusig konkrét, és mégis a dráma lényege erősen
parabolisztikus. Az író erőssége, hogy - főként műve utolsó részében - el tud szakadni az
ábrázolt kisszerű konfliktus egyszeriségétől: Nusi néni sorsa, személyes vesztesége, a lebon-
tásra ítélt ócska házból való kivonulása (a szövegnek és a színészi játéknak is hála) a jelképesség
szintjére emelkedik.
Történelem és parabola

A történelmi drámák és témák reneszánsza élő klasszikusaink nevéhez fűződik. Ha nap-
jainkban a történelmi döntések Kreon titkárainak irodáiban születnek - s születnek-e vajon
egyáltalán, vagy történelmi erők százainak eredőjeként következnek be az események? -, ha
világszerte komputerek lépnek helyettünk a történelem sakkjátszmáiba, logikus, hogy az író a
régi, ember játszotta mérkőzéseit eleveníti fel. Az ismeretlen és ábrázolhatatlan erők
megszemélyesítésének a legkézenfekvőbb, drámailag lehetséges megjelenítése számára az,
amely a múltba vetített cselekményen keresztül történik. A történelmi drámák élő, korhoz
kötött mondanivalója az, ami a mű közéleti telítettségét adja. Nem kell hozzá sem statisztika,
sem átfogó elemzés, hogy „felfedezzük" egy-egy periódus valóban rangos történelmi művei-
nek visszatérő közös problematikáját. Nem a különösebb társadalmi igény nélkül íródott,
kosztümös sikerdarabokra utalunk itt - amilyen például az Angliai Erzsébet -, amelyekben a
történelmi szereplők magánügye egy-egy kosztümös társalgási színmű kereteit tölti ki több-
kevesebb, bár általában több írói leleménnyel, hanem az alkotó személyes mondanivalóját
hordozó, korkérdésekben állást foglaló drámákra. A tizenkilencedik században a nemzeti
függetlenség ügye, a huszadikban a fasizmus elleni összefogás; Németh László drámáiban a
cselekvési lehetőségében kora vagy környezete által korlátozott nagy szellem meghasonlása; a
személyi kultusz leleplezésének periódusában a hatalom lehetséges torzulásának anatómiája;



a legközelebbi múltban a kompromisszum határának és etikájának történelmi miliőben való
perszonifikációja - nem irodalmi divat (legalábbis nem elsősorban az), hanem a társadalmi
valóság gyújtópontjában levő, a közvéleményt izgató kérdések felvetésének kísérlete. A prob-
lémafelvetésben mutatkozó analógia a lényeges, nem pedig az, hogy konkrétan milyen törté-
nelmi korszak elevenedik meg a színpadon.

Az elmondottak értelmében tartom mához szóló közéleti drámának Illyés Gyula Kegyencét is,
amely a hatalom moráljának örök és történelmi kérdéseit a mai ember értékítéletével elemzi.
Annak, hogy a színpadon mégsem hatott a revelációnak azzal az erejével, mint amilyet a
néhány esztendővel korábbi olvasmányélmény alapján vártunk, nem egyszerűen ez az időbeli
eltérés, a késleltetett hatás volt az oka, hanem talán a nagyon is kiegyensúlyozott, követ-
kezetesen történelmi előadás. (Nem láttam a debreceni Kegyencet, de a kritikák, beszámolók és
képek alapján úgy tűnik, az ottani időtlenebb koncepció egyben maibb is lehetett a Madách
Színházénál.) Nyilvánvaló, hogy a történelmi drámák aktualitása - ebben az értelemben:
közéletisége - több tényezőtől függő változó. A dráma szellemi, érzelmi időszerűségének és a
rendezői koncepciónak együtt kell bekapcsolódnia a nézőtéri áramkörbe ahhoz, hogy a szükséges
feszültség létrejöjjön. Emlékszünk Németh László Széchenyijének premierjére és fel-újítására is.
Nem hiszem, hogy csak az első élmény vonzása, kizárólag Tímár József felejthetetlen alakítása
tette, hogy annak idején a színpadon újjászületett mű közéletisége vitat-hatatlanabb, forróbb
volt, mint ma.

Parabolák évada . . . Bátran nevezhetjük így az elmúlt szezont, sőt némi túlzással az előzőket
is. A parabolisztikus drámák és komédiák között azonban semmiféle kategorizálás kedvéért
sem szabad sem színvonal, sem közéletiség szempontjából egyenlőségjelet tenni. Nemcsak
azért nem, mert akár híve valaki ennek az ábrázolási módszernek, akár nem, el kell ismernie,
hogy az utóbbi években ez az út bizonyult a legcélravezetőbbnek, Illyés és Németh történelmi
drámáin kívül itt születtek az évadot túlélő, irodalmi mércével is mérhető művek. (Legalábbis
Sarkadi Oszlopos Simeonját és Örkény Tótékját, hogy csak a legkiemelkedőbbeket említsem,
ilyennek érzem.) Persze a parabola-jelleg önmagában semmit sem jelent: sem eleven, aktuális
közéleti tartalmat, eredeti írói gondolatot, sem annak az ellenkezőjét.

Görgey Gábor a Komámasszony, hol a stukker?-ben a hatalom kérdésének, alapjának és
eszközeinek szuggesztív elemzését adja, még ha gondolati anyaga nem is nevezhető túlságosan
újszerűnek. Újszerű inkább a modell, amelyet az ismert, a fasizmus erőviszonyait, fel-állását
idéző, de azzal egy-az-egyben mégsem rokonítható társadalmi-politikai motívumokból felépít,
és a sajátos szereposztás, amelyben a mindenfajta erőszakot szervilisen kiszolgáló talpnyaló, K.
Müller figurája, felelőssége kerül előtérbe. Látszólag ugyanezen az úton haladt Görgey a
következő abszurd drámakísérletekben is - a Thália Stúdióban bemutatott egy-felvonásosokra
gondolok -, ezekben azonban a konkrét valóságtól való elvonatkoztatás légüres térbe juttatta a
szereplőket, s a két aggastyán szópárbajának eredménye végül is háborúellenes közhellyé
redukálódik. Az ilyen típusú parabolának a dolog természetéből adódóan még annyi feszültsége
sincs, mint egy hasonló szinten megírt realista darabnak. A konkrétumok asszociációt ébresztő
hatásáról lemondva még jobban kitűnik, ha a lemeztelenített jelkép valójában árnyékgondolat
vagy elkoptatott közhely.

A korszerűség paradoxona

A mai témával kapcsolatban már érintettük a kérdést, de talán érdemes a korszerűség tar-
talmára is szánni néhány mondatot. Kimondani, nem először, hogy mint minden valódi
értéknek, a korszerűségnek is megvan a talmi kópiája. A látszatkorszerűség nemcsak tetten-
érhető az egyes művekben, de egy specifikus drámai műfajt is eredményezett. Kárpáti Aurél
Korszerű dráma című 1932-es cikkének idevágó megállapításai - talán, ha a példáktól eltekin-
tünk - kínosan aktuálisak.

„A közvélemény türelmetlenebb része addig énekelte adventi hittel színpadi irodalmunk meg-



újhodásának szükségességét az aktualitás jegyében, míg végre nálunk is megszületett a várva várt
gyermek, kinek neve korszerű dráma, magyarán: Zeitstück. Vagyis a dramatizált riport, mely
elsősorban azt a népszerű követelményt igyekszik kielégíteni, hogy a korról szóljon a korhoz, a
máról beszéljen a mának, olyan frissen és közvetlenül, akár az újság .. . Korszerű dráma ... Milyen
árulkodó is a jelző. Azt emeli ki, ami leghamarább avul el. Csak korszerűnek v a g y pláne
mindenáron korszerűnek lenni: annyi, mint a divat múló szeszélyére épí- teni . És még valamire. Nem
a színpadra, hanem a nézőtérre. A Zeitstück írója sokkal inkább a közönség kívülről, hazulról hozott
érzelmeivel számol, mintsem témája belső, drámai lehetőségeivel. Nem maga gyújt tüzet a
lelkekben, hanem beéri azzal, hogy a már készen kapott, az élet valósága által felgyújtott lélektüzet
szítsa tovább az aktualitás rőzsekötegeinek bedobásával. Arra spekulál, amit nem ő adott a
közönségnek, hanem az élet. Egyáltalán nem feszélyezi a régi közmondás tapintata, amely szerint
akasztott ember házában nem illik kötélről beszélni. Ellenkezőleg: ő mindig a »kötélről« beszél
legfesztelenebbül. Tudatosan és célzatosan, mert jól tudja, hogy a hatáskeltésnek ez a legbiztosabb,
bár nyilván legkönnyebb és legolcsóbb módja. Aki gyászol, annak elég egy érzékeny szó ahhoz,
hogy sírva fakadjon. Háború után, amikor az öldöklés csömöre úgy süt át a bőrön, mint a beteg
emberen a láz, elég néhány pacifista szólam, humanista frázis a tömegmegindításhoz és
megrendítéshez. Ha a kor gazdasági válsággal küzd, elég az állástalanság rémét felidézni a
színpadon, ez a kísértet a legkopottabb köntösben is rögtön hatásossá válik, és összeszorítja a nézők
szívét, amelyben ugyanis állandóan ott riadozik a »leépítéstől« való rettegés. Viszont a konjunktúra
idején elég volt a kis gépírólány mennybemenetelét felmutatni ahhoz, hogy az akut optimizmus
lelkesen higgyen a siker és érvényesülés lehetőségében."

Minek folytassam? - kérdezi Kárpáti Aurél, s mi is azt kérdezzük, vajon érdemes-e emlé-
kezetünkben élő friss példákat keresnünk. Minek? Valamennyien tudjuk, megszámlálhatatlanul
sok olyan darab született - igaz, főként az ötvenes években, de ha utánagondolunk, később is -,
amelynek követelt és hangoztatott időszerűsége egyfelől a nézőtéri ráismerésben, másfelől
bizonyos színpadi reflexiókban, aktuális bemondásokban jelentkezett.

Modernebb drámai szerkezet és aktuális problémafelvetés különbözteti meg ezektől a szezon
közéleti igényű újdonságát, Erdélyi Sándor Mozaikokját. Lényegében azonban az ő színpadán
felvonultatott problémagyűjtemény - a karrierizmus, a pozícióféltés, a tehetségtelenek szent
szövetsége, az adott közösségen belül érvényesülő kontraszelekció, a meghunyászkodás, a
legaljasabb erőkkel is cinkosságot vállaló opportunizmus - pontosan a Kár-páti idézte szinten
jelenik meg. Társadalmi krimi vagy Zeitstück? A kettő között nincs ellen-tét: a hullától a halál-
okig visszafelé bonyolított história bűnügyi feszültségét az elsődrámás szerző meglepő rutinnal
fokozza azzal, hogy „akasztott ember házában kötélről beszél". Mindarról, amit a nézőtéren
ülő intézeti, vállalati dolgozók saját tapasztalataikból ismernek, ám anélkül, hogy mélyebb,

másféle összefüggéseket, általánosabb igazságokat tárra fel, mint amelyekről a mindenkori

titkárságon vagy átlag-vállalati büfében beszélnek. Az egyetlen, ami-ben a cselekmény elszakad

a hétköznapok atmoszférájától, ahol az átlagos helyett a végletest keresi, Török Iván rosszul
vívott Don Quijote-harca. Itt azonban nem a riportszerűen ábrázolt valóságelemek írói
általánosításáról, az egyszeri tapasztalatoknak a lényegesre koncentráló sűrítéséről, hanem egy
meglehetősen önkényes, némileg romantikus fikcióról van szó, ami semmiképpen sem
erősítheti, inkább még jobban kikezdi a dráma napjainkban gyökerező közéletiségét.

Ma már a valaha elfogadott vagy éppen dicsért dialogizált vezércikkek és riportok közül alig
emlékszünk egyre-egyre. A képzelt ellenséggel árnyékboxoló meccstudósítások és eposzi
pátosszal megemelt tervhíradók közül egy sem töltött be valóban közéleti funkciót a magyar
színházi életben. Valóságos közéleti színházi teljesítményre ebből a korszakból csak kettőre
emlékszem, két valóban korszerű és valóban politikus drámára. Karinthy Ferenc Ezer évére és
Urbán Ernő Uborkafájára. Ma már másodrangú kérdés, vajon ezek a darabok minden



részletükben kiállták-e az idő próbáját (tartok tőle, hogy nem), de hogy annak idején problé-
mafelvetésük és hatásuk is valóban példamutatóan közéleti volt - ez színháztörténeti tény.
Közéleti volt, a szó tágabb, színházon kívüli értelmében is, amennyiben mindkét mű lemérhető
hatást - ébresztő, illetve erjesztő hatást - tett a hazai közéletre és közvéleményre.

Karinthy Ezer évének az elmúlt évadban megszületett az aktuális színpadi megfelelője,
Darvas József A térképen nem található című riportdrámája. A két mű születésének bizonyos
fokig rokon előzményei - a publicisztikai, illetve riport forrásvidék - és az egymásra rímelő
témaválasztás is közismertek. Tudott az is, hogy Darvas drámája egy más, kedvezőbb politikai
és színházi atmoszférában született, és ez sok vonatkozásban - például az árnyaltabb jel-
lemábrázolásban, a tömegek szerepének dialektikusabb felfogásában - jelentkezik. Ugyan-
akkor Karinthy drámájának közéleti telítettsége, szuggesztivitása mégis sokkalta erősebb volt.
Lehet, hogy a megszépítő távlat teszi? Nem hinném. Sokkal inkább az akkori probléma-felvetés
felfedező bátorsága, meghökkentő újszerűsége és a néző érzelmi állásfoglalását meg-könnyítő,
azt egy irányban tartó „dramaturgiai össztűz" az Ezer év legfőbb értéke. Szemben Darvas József
drámájával, amelynek kompozíciója tudatosan megosztja a felébresztett szenvedélyeket: a
falubeli, tűrhetetlen állapotok felett érzett felháborodással párhuzamosan kényszerít az íróhős
dilemmájának átélésére is.

Közéletiség és társadalmi hatás

Meglehet, hogy a drámán és az előadáson túli, a hatásra vonatkozó megjegyzésekkel magam
is túlságosan kitágítom a közéletiségnek a kritikusi szóhasználatban rögződött fogalmát. Úgy
érzem azonban, speciálisan ez az az esztétikai kategória, amely megköveteli ezt. Meg-követeli,
mert hiába felel meg egy dráma a politikum és aktualitás jegyében megfogalmazott
normáknak, semmilyen közéleti missziót nem tölthet be akkor, ha sematikus, érdektelen. Ha a
színpadról csak a szöveg jut le a nézőtérre, nem pedig a dráma.

Tévedések elkerülése végett, nem a sikert tartom a közéletiség mércéjének. Hiszen 1968.
legtöbbet játszott, legtöbb néző előtt bemutatott darabja az Isten veled, édes Piroskám volt,
amelyet 11 színház 229 897 néző előtt játszott. Nyomában a Lulu meg a János vitéz sorakozik.
A statisztika tehát nem lehet mérték, legfeljebb szomorú dokumentum. Tulajdonképpen a
közéletiségtől, a közélettől és a hétköznapoktól egyszerre elforduló tömegízlés bizonyítéka.
Mégis meggyőződésem, hogy miként a nézőszám és a társadalmi hatás között sem lehet egyenes
arányt felállítani, ugyanúgy nem lehet a közéletiség kérdését a tényleges társadalmi hatástól,
tehát a mű kiváltotta szellemi izgalomtól, vitától, pezsgéstől elszakítva tárgyalni.

Tudom, hogy sokan felróják a kritikának - legutóbb Bizó Gyula is -, hogy a „szocializmus
alapján jól-közepesen megírt és eljátszott darabokat elmarasztalta vagy elhallgattatta". Meg-
vallom, nem érzek ilyen veszélyt. Sokkal inkább azt, amelyre Katona József utalt, s amelyet
mottónak választottam. Hogy még mindig vannak, akik a játékban csak azt nézik, hogy mint
van a morál, s azt nem, hogy mint van a kidolgozás... Éppen ezért a kritika elsőrendű
feladatának hiszem, hogy a szocializmus alapján írott közepes munkákról kimondja, hogy
közepesek, a rosszakról, hogy rosszak. Es ezt nemcsak a kritika hitele érdekében vallom,
nemcsak azért, hogy amit jónak mondunk, arról a közvéleményben is jó vélemény alakuljon ki.
Hanem éppen azért, mert egyetértek mindazokkal, akik drámairodalmunk és színházi életünk
elkötelezettségét kérik számon. És attól tartok, ha a kritika ezen a legfontosabb területen kész a
„mit" nevében és jegyében kompromisszumot kötni a „hogyan" kérdésében, ezzel nem
serkenti, hanem lassítja az előrelépést.

Ne áltassuk magunkat: a „szocializmus alapján jól-közepesen" megírt és eljátszott darabok
nem a kritika közönyén véreznek el, hanem a közönségén. És ha a közéleti telítettségű műveket
valóban a közélet szerves részének akarjuk látni, minden eszközzel - szereposztással,
propagandával, kritikával - segíteni kell, hogy a színvonal emelkedjék. Hogy mit jelent a köz-
életiség követelményének formális teljesítése - erre gazdag példatárral szolgált az elmúlt



esztendő. Elég, ha végigtekintünk a szezon tanácsköztársasági bemutatóin: a mennyiségileg
impozáns drámatermésben (úgy gondolom, ma már nyíltan beszélhetünk róla) egyetlen olyan
alkotás sem akadt, amelyet hitünk szerint érdemes lenne mondjuk a századik évfordulón is
felújítani.

Az idei évadban - merjük végre előre is megfogalmazni - sokszorosára nőtt a műsorterv
formális teljesítésének veszélye. Ennek az árnyékát már a programok is előrevetették, amikor
például „felszabadulási drámát" hirdettek. Pedig a felszabadulás huszonötödik évfordulóján
nem színpadi koszorúzással, legendateremtéssel, színpadi vezércikkel léphetnénk előre, ha-
nem társadalmi valóságunk, jelenünk élő kérdéseinek méltó felvetésével. Persze, hogy nagy-
szerű lenne, ha Thália minden hajlékában új magyar drámát ihletne ez a feladat. De ha nem:
görög drámával vagy Shakespeare-rel, Gorkijjal és Bulgakovval is lehet szólni - ha a szín-
háznak van mondanivalója. Olyan drámával és olyan előadással, amely lényeges, nemzeti és
egyetemes kérdésekben állást foglal és állásfoglalásra is kényszerít. Mert valahol itt kezdődik a
közéleti színház.

És ott folytatódik, ahol a magyar filmművészet újjászületése: a nemzeti mondanivaló
egyetemes érvényű megfogalmazásánál, az általános korkérdések specifikusan magyar ábrá-
zolásánál. Színházi körökben tudom, nem népszerűek a filmművészeti párhuzamok és ana-
lógiák: valóban mások az alkotási körülmények, szélesebb a horizont, szűkebbek a folyamatos
termelésből eredő kötelezettségek, tágabb a felvevőpiac. Mindez azonban nem változtat azon,
hogy a magyar filmművészet fejlődésének felfelé ívelő szakasza a közéletiség vállalásának
fordulópontjához kötődik.

Lukács György a magyar irodalom világirodalmiságának kérdéseit fejtegetve (Kritika,
1969. május) elismeréssel hivatkozik az új magyar filmre, amely a provinciális
kompromisszumokkal való leszámolás révén jutott el oda, hogy áttörje a nemzeti kultúra
határait. De tegyük hozzá, hogy éppen a kérdésfeltevés és állásfoglalás provincializmusmentes
következetessége, az áttörés igénye magyarázza azt is, hogy a film ma az egyetemes magyar
kultúrában is előtérbe, vagy fogalmazhatnánk úgy is: az élre került. Nem véletlen, hogy
irodalmi, zenei körökben is oly sok szó esik ma filmről, hogy Lukács Györgytől Marx
Györgyig és Vilt Tiborig oly sok felelős magyar művészt, tudóst, értelmiségit foglalkoztat;
hogy nemcsak szociológiát, de színházat sem lehet ma úgy csinálni, hogy valaki ne vegyen
tudomást filmművészetünk jelenéről. Ugyanakkor - és ez szomorú tapasztalati tény - színházi
kultúránk a legutóbbi években nagyon kevés olyan eredményt, élményt adott, amely a
filmekhez hasonló lényegalkotó, immanens része lett a mai magyar haladó szellemiségnek. Azt
hiszem, ennél pregnánsabban semmi sem mutatja a két művészet közéleti telítettségének,
szerepének különbségét.

Nem a fesztiválsikerekről, hanem erről a társadalmi rangról szólunk, amely hivatásánál és
alkotóinak tehetségénél fogva a magyar színházat is megilleti.

Feltéve, hogy vállalja a kor és a társadalom sürgető követeléseinek teljesítését.




