
szemle
múlt időbe. Egy ige. „Meghalt." Re-
mekmű. És a zene ezt nem feledtetheti el.

Amikor a kilencvenesztendős Szo-
phoklész megírta utolsó művét, az Oidi-

pusz Kolonoszbant, tette ezt azért, hogy
szülőföldjének, Athénnek, és a vele
szomszédos Kolonosznak a földjét meg-
szentelje azzal, hogy drámájában oda
vezérli meghalni az agg Oidipuszt. Lengyel
Menyhért maga jött haza - hogy a végső
nyugvóhelyét itt lelje meg. A halála
éppolyan felemelő, békés, csodával és
engesztelődéssel teljes, mint a vak
Oidipuszé volt Kolonoszban.

Ést most, amikor a magyar történelem
egykori nagy generációjának utolsóul
köztünk maradt képviselőjétől elbúcsú-
zunk, bízunk benne, hogy az a szellem és
az a szándék, amely ezt a csodálatos rajt a
század elején felrepítette, most még
inkább felidézhetővé válik. Az idéző
szavakat valamikor, a második világ-
háború mélységeiből így fogalmazta meg
Illyés Gyula: „tűnj fel, merülj fel, el-
süllyedt haza, legszebb, mi felé újra tört
magyar ..." Ady és Bartók álmait idézte
ezzel. És bízvást hozzáfűzhetjük: Lengyel
Menyhért álmait is, amelyek elvá-
laszthatatlan részei nemcsak az egykori
virtuálisan legszebb, hanem a megvalósuló
hazának is.

SAÁD KATALIN

A vi l á g s z í nh á z m a

Ungvári Tamás két könyvéről

Négy esztendővel ezelőtt keltezett jegy-
zetében Ungvári Tamás az AICT, azaz a
színikritikusok nemzetközi szervezete
londoni kongresszusáról ír, beszámolója
azonban nem is annyira magáról az ér-
tekezletről szól, inkább Charles Marowitz,
az Amerikából Londonba származott,
kritikusból lett színházi rendező A kritikus
mint művész című pinceszínházi
előadásáról. Ezt a produkciót, mely Oscar
Wilde szövegére készült, megtekintették a
konferencia résztvevői, s ami-kor a
darabbeli idősebb szerző megállapította:
„Az igazság az, hogy a kritikus ...
műveltebb lélek, mint azok, akiknek
műveit bírálnia kell ..." -, a nézőtéren
negyven ország kritikusa tapsolni kezdett.
Marowitz a kritikusok védelmére rendezett
színházi előadást; hasonló elméncséget
azonban minden bizonnyal kitalálhatna
'egy színházi rendezőből lett kritikus is, s
akkor a szín-házi rendezők vagy szerzők
tapsolnának. Érzi, tudja ezt Marowitz is,
aki végül is a színpadon szembesíti az
„áldozatokat" és bírálóikat, de nem jut
okosabb tanulságra, mint annak
regisztrálására, hogy egyik oldalon sem
alkotnak csapatszellemet. De nem jut
ennél bölcsebb meg-állapításra maga
Ungvári sem, aki igen szellemesen és
élvezetesen tolmácsolja londoni élményeit;
s ezt egy kicsit sajnáljuk.

Vagy még sincs így? A dráma művészete
ma című testes antológiát, melynek
anyagát Ungvári Tamás válogatta,
szerkesztette, előszóval és jegyzetekkel
látta el, s amely csaknem egy időben került
az olvasó kezébe Ungvári Világszínház
című gyűjteményes kötetével (az idézett
londoni jegyzet is ez utóbbi könyvben
olvasható), akár úgy is olvas-hatjuk, mint
Marowitz meglehetősen vigasztalan
helyzetjelentésére adott választ. Ungvári
szívesen elmélkedik a kritikusi hivatásról,
gyűjteményes kötetének előszavában meg
is állapítja: „A kritika története ugyan
jószerivel a tévedések története, kritika
nélkül viszont a színházé lenne az." De ha
mind-untalan bizonygatnunk kell a
kölcsönös egymásra utaltság tényét, akkor
ez már

önmagában is valami mélyebb bajra, di-
vatos szóval élve válságra utal.

A színházi elmélet és gyakorlat ,,há-
borújáról" van szó, mely mellé nyugodtan
leírhatjuk az örök jelzőt, s melynek
felvetésével Ungvári mégis nem egyszer
színházművészetünk legégetőbb gondjai-
nak közelébe jut. Az antológiát szerkesztő
és saját színikritikai írásait kötetbe gyűjtő
Ungvárit ugyanis láthatóan erősen
foglalkoztatja ez a kérdés. Akár klasszikus
és kortárs külföldi szerzők műveit
méltatja, a hazai színházak elő-adásait
nézve, akár európai utazásainak
állomásairól, Athén, Milánó, Róma,
Berlin, Prága, Bécs, London, Edinburgh
színházi estéiről számol be, ott lappang
rokon- és ellenszenv-nyilvánításaiban ez a
probléma, innen fakadnak szenvedélyes
vitacikkei is, melyeket Korhűség és
korszerűség címmel gyűjtött csokorba.
Kétségkívül ezek a kötet élére tett „vi-
tairatok" nyújtják a legizgalmasabb ol-
vasmányt, ám ezúttal valóban hasznos lett
volna, ha az egyes írások keletkezési
évszáma mellett azt is jelzi a szerző, hol
és mikor jelent meg az a vélemény,
amellyel vitába száll. Így Ungvári -
megvallott szándéka ellenére is - mint-egy
megerősíti magát az előszavában a
Huxley-regényből idézett Gumbrill tanár
úr illúziójában: hogy tudniillik „nála van
az abszolút kulcsa"; szellemi kalandra
invitálja a nézőt, de a kalandból már-már
kinyilatkoztatás lesz. A Világszínház
címmel összegyűjtött napi vagy heti
kritikák jelenlegi, igényes
„kompozíciójukban" is adósak maradnak
a teljességgel, mint a hasonló szerzői
„antológiák" általában (s itt természetesen
nem a szerzők és rendezők „ka-
talógusában" mutatkozó foghíjakra gon-
dolunk, ez adódik a kötet jellegéből),
pedig a terjedelmileg sem lebecsülendő,
harminc ívnyi anyag valóban alkalmas
lenne arra, hogy - a kiadó ajánló szavaival
- „csaknem egybefüggő dráma-történetet
pótoljon". Vagy ahogy maga Ungvári
jegyzi meg: „A kritikus iroda-
lomtörténetet ír, sajtcetlire, hervadó pa-
pírokra, a rögtönzés önfeledtségében ..."
Lehetséges. De talán pontosabbak
vagyunk, ha azt mondjuk: értékes
adalékokat szolgáltat az irodalom-és
színháztörténetnek, olykor olyat is, amiről
a filológia nem tud. Ez tehát értéke is,
hiánya is a Világszínház című kötetnek,
melyet, ha úgy tetszik, akár A dráma
művészete ma szellemesen, élvezetesen
megírt előszavának is tekinthetünk.



Kevés a magyar nyelvű színházelméleti
kiadvány. A Korszerű színház ma már
nehezen hozzáférhető, sokszorosított
kiadványai törlesztettek ugyan valamit
adósságunkból, de tény, hogy n színházi
elmélet számos kiemelkedő alkotása -
közülük egyik-másik szerzőre már-már
klasszikusként illik hivatkozni - máig nem
jelent meg nálunk. A dráma művészete ma
című antológia legfőbb értéke, hogy a
színház iránt érdeklődőknek és a
szakembereknek több olyan tanulmányt,
műhelyvallomást, egyéb írást a kezébe ad,
amit ismernünk kell. Ungvári lehetőségei
természetesen korlátozottak (s ha már
terjedelemről van szó, külön említést
érdemel, hogy a szerkesztő nagyobb
lélegzetű, többnyire csonkítatlan
szemelvényeket, önálló tanulmányokat
közöl a gyűjtemény-ben, ezzel is
hasznosan, jól forgatható kézikönyvvé téve
az antológiát). Hazai szerzők írásai nem
szerepelnek a válogatásban, ez külön
kötetet érdemelne - jegyzi meg Ungvári, s
valóban érdeklődéssel várjuk azt a kötetet
(talán meg is előzhette volna a mostanit).
Ungvári, a szerkesztő, a mai dráma és
színház sok-arcúságáról vall (s ezt tette már
a Világszínház írásaiban a kritikus is) :
egy-részt hát a bőség zavarával küszködik,
másrészt igyekszik minél színesebb csokrot
kötni a kínálkozó választékból. Ungvári így
nem is kíván állást foglalni a mai dráma és
színház fejlődésének fő tendenciáit illetően
: szó esik a kötetben a naturalizmus
életképességeiről, sőt Erich Bentley egy
csillogóan megírt esszében bizonygatja,
hogy „a rossz 'hírű melodrámáról" sok
alaptalan pletykát elhiszünk, John Osborne
hitet tesz Tennessee Williams nagysága
mellett, s Mary McCarthy mindjárt
bebizonyítja, hogy Williams darabjai olcsó
hatásvadászatból születtek. Kár viszont,
hogy Brecht jelentőségéről, munkájáról -
bár sok szó esik - nem a legizgalmasabb
anyagok vallanak (a legtöbbet talán Giorgio
Strehler emlékezése árulja el),
kiemelkedően értékes viszont Theodor
Wiesengrund Adorno írása, a Kísérlet „A
játszma vége" megértésére, nem kevésbé
Lucien Goldman „szociológiai tanulmánya"

Genet színházáról vagy Charles Marowitz
beszámolója Peter Brookkal való
együttműködéséről.

Mondhatnánk, a válogatás leginkább
vonzó darabjai azok, melyek a kor egy-egy
jelentős színházi alkotójának, drámaíró
egyéniségének „műhelyéhe" engednek
betekintést; bár ezek az írások

nem feltétlen a Műhelyek alcím alatt kaptak
helyet a gyűjteményben. Ungvári ugyanis
három nagyobb egységre tagolja könyvét:
az elsőnek kellene tartalmaznia az elméleti
írásokat, a második az Irányzatok, stílusok
címet viseli, a harmadik pedig az egyes
alkotók műhelyébe ígér bepillantást.
Magától értetődik, hogy e határokat nehéz
megvonni, különösen az utóbbi két
„fejezet" választható nehezen szét. Adorno
vagy Goldmann említett tanulmányai
például nagyon is Beckett, illetve Genet
„műhelyében" kalauzolnak, noha az
„irányzatok" alatt jelentek meg, míg a
„műhely-tanulmányok" közt látott
napvilágot Martin Esslin egyébként igen
gondolatébresztő írása A televízió: a
modern ember népművészete? címmel.
Messziről egyébként, de nagyon is
kapcsolódik Esslin eszmefuttatása e
világszínházi körképhez: hisz művész és
befogadó kapcsolatát, mai lehetőségeit
veszi szem-ügyre. A színpad és a nézőtér
viszonya ismétlődően visszatérő téma e
műhely-vallomásokban, elemzésekben;
különösen sokat foglalkoztatja ez a színház
társadalmi hivatásáról gondolkodó Nyiko-
laj Akimovot, Anatolij Efroszt, Georgij
Tovsztonogovot. De másrészről ide kap-
csolható Jan Blonski értő ismertetése
Grotowski kísérletéről, Joan Littlewood
álma az „örömpalotáról", Judith Malina
vallomása a Living Theatre-ről, Jean-
Jacques Lebel „megjegyzései" a politikai
utcaszínházról, de Peter Brook Könyörgés
üres házakért! 'című írása is, melyben a
kitűnő rendező az angol szín-házi életet
átható üzleti szellem ellen lázad.

Más kérdés, hogy az elmélet és gya-
korlat között ez az antológia sem tud tartós
hidat verni, bár Ungvári kísérletet tesz
erre, olyan jeles alkotók, drámaírók
elméleti írásait közli, mint Arthur Miller,
Albert Camus, Max Frisch és Friedrich
Dürrenmatt. (Kimaradhatott-e viszont
innen Brecht és Sztanyiszlavszkij, sőt
Artaud; még akkor is, ha egy korábban
megjelent, tematikailag rokon antológia, a
Lengyel György szerkesztette A színház ma
néhány oldalt szentelt nekik?) De
Millernek is, Dürrenmattnak is
tagadhatatlanul izgalmasabb a maga
színháza, mint az elmélete; sőt némi
túlzással megkockáztathatjuk azt is, hogy
ezek az elméleti írások inkább azért keltik
fel érdeklődésünket. mert bizonyos fényt
vetnek az írók alkotásaira, „műhelyére".

Adósság, mely törlesztésre vár, bősé-

gesen maradt tehát A dráma művészete ma
megjelenése után is, mely már maga is
mintegy A színház ma kiegészítéseképpen
látott napvilágot, más oldalról, a
dramaturgia felől vetve pillantást a mai
színház fejlődésére, fő kérdéseire. Az
újabb antológiák mellett azonban eredeti,
teljes művek közzétételére is több gondot
kellene fordítanunk, hogy végre ne
„hézagpotló kiadványokról" beszéljünk,
hanem a mindennapi munkában jól
használható színházelméleti könyvtárunk
legyen.

Ungvári Tamás: Világszínház. Szépirodalmi,
1
974.

A dráma művészete ma. Írók, rendezők, kri-
tikusok korunk drámájáról. Válogatta, szerkesz-
tette, az előszót és a bevezetőket írta: Ungvári
Tamás. Gondolat, 1974.

E SZÁMUNK SZERZŐI

ALMÁSI MIKLÓS
az irodalomtudományok doktora, a
Színházi Intézet főmunkatársa

BREUER JÁNOS zeneesztéta,
a Magyar Zene szerkesztője

CSERJE ZSUZSA

az Irodalmi Színpad rendezőasszisztense

FÖLDES ANNA
az irodalomtudományok kandidátusa, a
Nők Lapja rovatvezetője

HUBAY MIKLÓS drámaíró,
a Magyar Írók Szövetsége
drámaírói szakosztályának elnöke

KOLTAI TAMÁS újságíró,

a SZÍNHÁZ belső munkatársa MÁRAI

BOTOND egyetemi hallgató MOLNÁR

GÁL PÉTER újságíró,
a Népszabadság munkatársa

OROSZ LÁSZLÓ irodalomtörténész

PÁNDI PÁL
az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára, a
Kritika főszerkesztője

RÓNA KATALIN újságíró,

a Vue Touristique című lap munkatársa

SAÁD KATALIN a kaposvári

Csiky Gergely Színház rendezőasszisztense

SZÁNTÓ ERIKA dramaturg-újságíró, a

Magyar Televízió munkatársa

SZÁNTÓ JUDIT lektor-dramaturg,
a Színházi Intézet munkatársa

SZILÁGYI FERENC irodalomtörténész,
az MTA Irodalomtudományi Intézetének
munkatársa


