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A viták haszna

December van, az év vége, de nem az
évadé, tehát a színházi életben nem for-
dulópont. Az ember mégis úgy érzi,
hogy felkapaszkodott egy csúcsra, és
önkéntelenül visszanéz a hátrahagyott
tájra. Ez az esztendő a színházi viták éve
volt, aminthogy az lesz, minden bizony-
nyal a következő is, hiszen az volt az előző

két év is. Ha egyáltalán meg lehet állapítani,
hogy a színházi rossz közérzet mikor öltött először testet, akkor
egyenesen ezerkilencszázhetvenkettő őszéig kell visszamenni,
Peter Brook társulatának vendégjátékáig. Azok a bizonyos,
trapézon ugráló, Szentivánéji álom-beli színészek a magasból
követ dobtak a magyar színművészet tavába. A kő elsüllyedt,
nem gondolunk rá, meg se találnók, de a hullámok azó t a

gyűrűznek, és a talajról fölvert moszat, iszap és algafélék a
felszínen úsznak.
Ebből az akaratlan kődobálásból és szándéktalan kiáltozásból

következett a következő év tavaszán és nyarán az Új Írás-vita, és
azután a többi, amelynek egyesek nevet is adtak: „Alföld-vita",
„főváros-vidék vita" „nemzedék vita". Ezeket a világért sem
szeretném újra fölidézni, érveikre és ellenérveikre már nem is
emlékszünk. Három okból emlékeztetek rájuk mégis, az esztendő
csúcsáról hagyományosan visszatekintve.

Az első az, hogy a SZÍNHÁZ-nak ebben a decemberi szá-
mában a vitát látszólag folytatjuk, sőt kiterjesztjük, A színház
szellemi köre címmel filmrendezőket, írókat és költőket szólal-
tatunk meg arról, hogy mit jelent számukra ma a magyar színház.

A második ok a rossz színházi közérzet néhány eredőjének és
összetevőjének vizsgálata; a harmadik pedig az, ami gondolkodás
közben az emberben ennyi idő után felgyülemlik, ez pedig a
mérges vita méregtelen haszna.

Peter Brook példája több szempontból is igen hasznos.
Ezerkilencszázhetvenkettő októbere után mindenki úgy érezte,
hogy nemcsak másképpen lehet, de másképpen kell is színházat
játszani, mint eddig, nem azért, mert az angol rendező torna-
mutatványokkal toldotta meg Shakespeare szövegét, nem is
azért, mert a szerelmes szamár megjelenését vaskos disznólko-
dással fűszerezte, hanem azért, mert a maga világképét meg-
felelő módon, igen magas szinten fejezte ki a színpadon.

A vita abból származott, és ma is nagyrészt azon folyik, noha a
Szentivánéji á lomró l már nem is álmodunk, hogy úgy kell-e a
színházat játszanunk, mint Peter Brook vagy Józef Szajna vagy
Robert Wilson vagy Tom O'Horgan? A kérdés önmagában
alapvetően helytelen, és a vita méregzacskói ebben az
elgennyedt, de kihúzásra érett fogban gyűlnek össze. Peter Brook
a maga világképét a maga eszközeivel, az ő új színpadi-nyelv-
lehetőségeivel fejezi ki. A magyar színházak vezetőinek,
rendezőinek, színészeinek a maguk világképét, és itt már hozzá
mérném tenni: a mi világnézetünket kell hasonló merészséggel,
újító erővel, önmagunk iránti szigorúsággal és könyörtelenséggel
kifejezni. De ehhez az kell, hogy legyen is világképünk.

A vita másik oka, és ezt talán még nem tapostuk sok szó-
beszéddel széjjel, az az érzékenység, amely a további munkát a
kritikától teszi függővé. Megint Peter Brookot veszem példának,
aki sikereinek csúcspontján, a Szentivánéji á l om kritikáit meg
sem várva, szakított a Királyi Shakespeare Társulattal, sőt egész
korábbi színházi gyakorlatával: a premier másnapján elutazott
Iránba, hogy kísérleti csoportjával új ihletéseket keressen. A
Szentivánéji á l om világ körüli diadalútjának idején pedig éppen
Afrikában volt új társulatával. Egy másik világ-hírű rendező,
Giorgio Strehler viszont fénykorában rendezett olyan előadást,
amelyet a kritika látványosan megbuktatott.

Tudomásunk szerint Strehler nem hívta fel a Corriere della Sera
szerkesztőit, tiltakozva a sértegetés ellen.

Más szóval: e sorok írója sokat - talán a kelleténél többet - jár
külföldön, nézi a darabokat, és olvassa a kritikákat. A londoni és
a varsói, a párizsi és a belgrádi vagy a New York-i kritikusok
átlagos bírálataihoz képest a budapesti kritikusok legélesebb és
legszigorúbb cikke is csak rózsavíz. Nyugodtan mondhatom,
még ha ezzel új vitát és sértődéseket kavarok is, hogy rendezők,
színészek és színigazgatók sehol a világon nem olyan
érzékenyek és érzékenykedők, mint Magyarországon. Ennek az
érzékenységnek van egy tiszteletre méltó vonása is: nagyon
komolyan veszik a kritikát. Komolyan, de egyoldalúan, mivel
minden színigazgató, rendező és színész minden előadásban
ereje teljes megfeszítésével a legjobbat nyújtja, képtelen
elfogadni, hogy ez nem szándéka szerint sikerült.

Emlékszem arra a felháborodásra, amely ennek a lapnak a
Vígszínház Antonius é s Kleopatra-bírálatát fogadta. Mindenki
meg volt sértve. Most olvasom Darvas Iván nyilatkozatát a Film,
Színház, Muszikában: ma már tartózkodás nélkül beszél az
Antonius é s K leo pat r a bukásáról. Ezt azért mondom el, mert a
bevezetőben említett metafora, az a bizonyos színpadi tó el fog
mocsarasodni, ha a színházi vezetők és művészek nem néznek
szembe saját érzékenységükkel. Aki ebből arra következtetne,
hogy azt mondom: a kritikusok angyalok és mindig igazuk van,
az a termékeny vita szempontjából tenyészbéna.

A SZÍNHÁZ szerkesztősége tisztában van azzal, hogy a
színházról szóló beszélgetéseink filmrendezőkkel és írókkal nem
fogják pátyolgatni az amúgy is meglevő érzékenységeket, ám
hozzájárulnak ahhoz, ami szándékunk: a vita komolyságának
fokozásához és hasznosságának tudatosításához. Szabó István,
Kardos Ferenc, Dárday István, Pilinszky János, Simonffy
András és Nádas Péter nyilatkozatait változtatás nélkül közöljük,
ez azonban természetesen nem jelenti azt, hogy minden ki-
jelentésükkel egyetértünk. Viszont minden kijelentésüket fon-
tosnak tartjuk, mert azt mutatják, hogy a színház ma nem tölti be
kellőképpen hivatott szerepét a magyar társadalomban, köz-
életben és kultúrában. A megszólaltatott művészek válaszai egyé-
niek és alanyiak, de a nézőtéren ülő közönség is csupa egyén.

Ez a néhány nyilatkozat is erősíti meggyőződésünket arról,
hogy ez a vita olykor fájdalmas, de mindig hasznos. Gondolko-
dásra, újragondolkodásra, átgondolásra készteti és izgatva ser-
kenti a színházi embereket, az írókat és a kultúrpolitikusokat is.
A vita voltaképpen alkotói közösséget hozott létre azok között,
akik vitatkozás közben egymással szemben állnak. Látszólag. A
művészet, az alkotás és a politika, a társadalom oldaláról
illetékesek voltaképpen egyet akarnak. Azt hiszem, pirulnom
kellene, ha ki is mondanám, mit. A vitának szenvedélyességé-
ben van ihlető ereje is, még ha voltak is elkerülhető és kelle-
metlen melléktermékei, és olykor még bele nem tartozó gon-
dolatok és indulatok is kimondattak és papírra kerültek.

Diagnózis nélkül nincs gyógyulás. Senki sem állítja azt, hogy a
teljes és helyes diagnózis már megtörtént, de ha idáig eljutunk,
és közel vagyunk hozzá, akkor elfogadhatjuk azt az
orvostudományi tételt, hogy a helyes diagnózis fél gyógyulás. A
teljes és helyes diagnózis felismeréséhez azonban a szemben
álló feleknek arra is kell gondolniok, hogy nemcsak a színházról
van szó, a színházi vitában a művészettől távol álló társa-dalmi
problémák is hangot keresnek és olykor találnak is. Ezt jó, ha
tudjuk, de visszariadni nem kell tőle, hiszen a vita egyik
alaptételét igazolja: a színház világa egyszerre a művészeté és a
társadalomé, és a vita már megtalált legfőbb felismerése az,
hogy a színházi vezetőknek társadalomban, a társadalom és a
közélet vezetőinek színházban is kell gondolkodniuk.

Ez a lap nemcsak a vita kezdete óta, hanem fennállásának hét
évfolyama alatt is ennek a felismerésnek a szolgálatában áll.


