
be), s a bizonytalanság a továbbiakban
csak fokozódik, egészen az előadás vé-
géig.

Az kétségtelen, hogy Molnár Piroska
az operett minden képtelenségét átszűri a
realitáson. Egyetlen olyan gesztust,
egyetlen olyan hangot sem engedélyez
magának, aminek nincs hitele. A táncok-
ban a koreográfia könnyedségének meg
kell küzdenie a figura nehézkességével.
Van egy mozzanat, amikor Marcsi (szö-
vege szerint is) csakugyan „gyökeret
ereszt". A színésznő még ezt is olyan
komolyan veszi, hogy utána valósággal
kiszakítja magát a földhöz tapadtságból.

A nagy játéklehetőség természetesen
az, amikor Marcsit beöltöztetik grófnő-
nek. Molnár Piroska itt más utat követ,
mint partnere. Marcsi nem oldódik föl
„Eleméry Mériben", nem játssza nagy-
vonalúan túlkarikírozva, maga is élvezve

a mutatványt. Ez a „grófnő" olyan, ami-
lyennek Marcsi, a gróféknál élő cseléd-
lány látja a grófékat. Vagyis minden igye-
kezete ellenére (pedig nagyon igyekszik)
kilátszik alóla a szerep alakítója. Ez az
egész szerepjátszás bizony kínos-keser-
ves megpróbáltatás Marcsinak, nagy
megkönnyebbüléssel veszi tudomásul -
ellentétben Koltai Róbert Miskájával -,
hogy lelepleződik, és végre megint ön-
maga lehet. A harmadik felvonásban már
újra a régi Marcsi énekel a mosóteknő
mellett, és ez a dal hirtelen édeskés ope-
rettmelódiából egy édeskés operettme-
lódiát éneklő kiscseléd dalává nemesedik.
Az operett megint csak kifordult
önmagából: a valóság rápirított a hazug-
ságra. Molnár Piroska alakítása vissza-
billenti az előadást kizökkent egyensú-
lyából: újra színpadi jogaiba helyezi az
életet a csinálmány után.

FÖLDES ANNA

Válaszváltozatok

Minden álszerénység nélkül, természetes
gesztussal hárította el Major Tamás a
gratulációkat a szolnoki Puntila úr és
szolgája, Matti bemutatója után. „Ez az én
hozzászólásom a színházi vitához" -
mondotta, tág teret nyújtva ezzel a sajátos
hozzászólás - a gesztus és a teljesítmény -
értékelésének.

Ez a mondat eszembe idézte az évek óta
változó intenzitással zajló hazai szín-házi
vita legutóbb fellángoló szakaszát, amikor
is a Kritika 1975-76-os évfolyamában
felvonult szinte az egész kritikus-gárda, a
korábbinál élesebben, markánsabban
fogalmazódtak meg a problémák, de
valójában - a színházi szakma távol-
maradásának következtében - nemigen
csaptak össze az érvek. Várkonyi Zoltán
és Dobák Lajos nem törte meg, inkább
csak indokolta az érdekeltek hallgatását.

Az azóta eltelt időben a színházi sajtó-
vita konkrét produkciók kapcsán folyik
tovább. (És ez rendjén is van így: a szín-
házi élet általános gondjai legkézzelfog-
hatóbban az előadásokban tükröződnek.
A Hamlet-kritikák például igazolják, és
mintegy összefoglalják a vita során han-
goztatott aggályokat.) A korábban ma-
kacsul hallgató rendezők egy része meg-
szólalt ugyan, de - érthető és helyeselhető
módon - ki-ki a saját háza előtt söpört. A
színészek nyilatkozatokból kiolvasható
állásfoglalása, magatartása viszont polari-
zálódott: van, aki számára az interjú jó
alkalom a direktora iránti hűségnyilat-
kozatra, mások viszont saját rossz köz-
érzetükre keresnek magyarázatot. Esetleg
sérelmeiket kívánják megosztani a
nyilvánossággal.

A színházi vita tehát nem zárult le. És
nem is fog - amíg színház és sajtó van a
világon.

De megítélésem szerint, új szakaszba
lépett. Ezt jelezte, tükrözte Major Tamás
kurta mondata, és az a némi ünne-
pélyességgel színháztörténeti jelentősé-
gűnek nevezhető gesztus, ami mögötte
van. A vita felvetette, a kritika exponálta
kérdésekre a válaszok mostanában a
színpadon fogalmazódnak meg. Ez a je-
lenség, megítélésem szerint, két okból is
érdemes arra, hogy megvizsgáljuk. Kez-

Molnár Piroska (Marcsi) és Koltai Róbert (Miska) Szirmai Albert operettjében (kaposvári Csiky
Gergely Szinház) (Fábián József felvételei )



fórum
deném a sokak szemében szálkát jelentő s
tán szerénytelenségnek tetsző indokkal:
kritikánk társadalmi hatékonyságával. Mert
hiába divat szidni a kritikát, hiába tekintik
sokan hivatásos bűnbaknak a bírálókat, a
színházi életben jelentkező erjedés-
érlelődés azt mutatja, hogy a sokat
kárhoztatott elégedetlenség és a
világszínvonal mércéjének többé-kevésbé
következetes alkalmazása nem maradt
visszhangtalan. Á második ok, amely a
válaszváltozatok áttekintésére ösztönöz,
magával a színházi folyamattal függ össze.
Látszólag elszigetelt jelenségek és
vállalkozások között keletkezhet ilyen
módon szellemi-bajtársi kapcsolat, és
potenciális szövetségesek érzékelhetik az
övékkel rokon törekvések támogató erejét.

A színházi vita színpadi asszói nem
tegnap kezdődtek. Már a vitacikkekben is
többen említették Csehov Sirályának
majdnem egyidejű hazai bemutatóit.
Ádám Ottó akkor ilyen módon, a maga
Csehov-koncepciójának és nemzedéki
hitvallásának színvonalas megvalósításá-
val vitázott. Önmagukról vallottak Oszt-
rovszkij szavaival a későbbiekben a ka-
posvári Erdő komédiásai is. Ha nem is
ennyire közvetlen formában, de érzékel-
hetően eszmei kihívást, vitát jelentett a
kaposváriak Csillag a máglyán előadása is.
A Madách Színház érzelmeket is meg-
mozgató, nagyszabású tablója után - a
puritán vitadráma színrehozatala. Az idei
évad Ivanov-sorozata is (reméljük)
alkalmat ad arra, hogy a rendezőknek a
darabról vallott felfogását szembesítse.

Ez a közvetett színházi polémia, amely-
nek lényege az előadásra választott mű
értelmezésében fogalmazódik meg, tulaj-
donképpen parttalan. Ha akarom, ide
sorolhatom az egész repertoárt, a
Hamlettól az Oszlopos Simeonig.

Közvetlen állásfoglalásnak tekinthető
ezzel szemben a legújabb Oszlopos Si-
meon-előadás rendezőjének, Gábor
Miklósnak következetes művészi
magatartása. Gábor Miklós annak idején
nem titkolta, miért szerződött
Kecskemétre. A Madách Színházzal való,
a közvélemény szemében meglepő
szakítását nem személyes sérelmek,
hanem elvi-esztétikai differenciák
indokolták, és az a meg-győződése, hogy
Ruszt József színház-eszménye közelebb
áll a sajátjához, mint Ádám Ottóé. Ha
Gábor csak látványos gesztusnak szánta
volna a maga kivonulását, új
közösségvállalását, már régen fent lenne
újra Pesten. De Gábor saját
színészegyéniségének kiteljesedését, esz-

közeinek megújulását várta az új művészi
környezettől, és ezt - a többi között a Don
Carlosban, O'Neill Boldogtalan holdjában -
teljes egészében megkapta. Rendezői
ambícióinak kiélésére a fővárosban egy
gyér visszhangot ébresztő sikerkrimi
kínált (szűkre szabott) lehetőséget.
Kecskeméten: Sarkadi Imre izgalmasan
aktuális, új értelmezésre csábító,
magvasan intellektuális Oszlopos Simeon-
ja. Gábor Miklós, aki maga nem találko-
zott Faust szerepével, saját Faust-esz-
ményének - a megismerésért küzdő em-
bernek - töretlen, tragikus útját követ-heti
Sarkadi drámájában. Ítéletet mond-hat az
emberségüket elvesztett Vincénék
világáról és moráljáról, s a velük szövet-
ségre lépő, önsorsrontó filozófusokról is.

Major Tamás szolnoki válaszát felté-
telezhetően egy Gábor Miklóséhoz ha-
sonló kielégületlenség provokálta ki.
Természetesen itt sem mellőzésre gon-
dolunk, hanem arra, hogy Major a Nem-
zeti Színház kétfelé kormányzott hajójá-
ban sokszor bizonytalanul haladt, és
hosszú éveken át nem jutott el a maga
Brecht-koncepciójának érvényesítéséhez,
megvalósításához sem. (Ennek a ténynek a
gyökerét érdemes lenne talán kielemezni,
de semmiképpen nem fér egy cikknek a
keretébe.) Ide tartozik viszont az, hogy a
választott új közegben, vendégként Major
váratlanul megtalálta azokat a
szövetségeseket, akikben valószínűleg
nem gyökerezett meg olyan mélyen a
brechtivel ellentétes játékmodor, akikhez
(feltételezhetően) közelebb áll az
értelmező, racionális világszemlélet. Éppen
ezért, készségesebben mondanak le az
átélés sokszor felemelő belső élményéről,
mert jobban izgatja őket a szituáció, a
probléma felmutatásának célja és brechti
apparátusa. Csiszár Imre rendező legfőbb
érdeme ebben a vonatkozásban, hogy a
komédiás kollektíva egységét megőrizve,
megfelelő módon megszervezte Major
szikrázóan szellemes, gazdag
alakításának, feleletének érvényesítését is.
Major gesztusértékű állásfoglalása -
amelybe beletartozik, hogy nem-csak
vidékre, de saját tanítványához utazott le
Brechtet játszani! - a közönség
szempontjából „csak" annyit jelent, hogy
közvetlen tanúi lehettek, lehetnek a cso-
dának. Egy hatvanhét éves, magával sodró
erejű, elementárisan sokszínű ko-
médiástehetség élményt adó megfiatalo-
dásának.

Vétenénk az igazság ellen, ha azt val-
lanánk : az ár ellen csak vidéken lehet
úszni. Garas Dezső, aki szenzációt keltő

elhatározásával 'és az erről szóló tudósí-
tással „Szabad a Garas!" - robbanás-
szerűen vonta magára a szakma figyelmét,
Budapesten ugrott a mélybe. Nem azért,
hogy a kötöttségek felszámolásával
valóságos vagy képletes öngyilkosságot
kövessen el, hanem hogy kipróbálja, tud-e
még úszni. Azután a Cserepes Margit
házasságának Író szerepében, a Huszon-
ötödik Színházban bebizonyította, hogy
legjobb formájában van.

Az említett előadás egyébként a maga
egész rendhagyó szerkezetével, szerep-
osztásával, újabb adalék volt a színpadon
zajló színházi vitához. Szokatlanul alakult
már a kézirat története is. Magyar-
országon vajmi ritkán történik meg, hogy
ha egy író és egy színház között látványos
kenyértörésre került sor, egy másik színház
pártfogó segítséget, szín-padot ajánljon a
műnek. Az előadás maga a nézőtérről
ellenőrizhető bizonyítékot kínált arra, hogy
a megmerevedett társulati keretek
fellazítása szárnyakat ad-hat a színésznek,
a produkciónak. Á be-mutató után
részletesen tudósított róla a kritika, milyen
inspiratív hatással, vonzással sugárzott
egymásra Törőcsik és Garas tehetsége,
hogyan érte el a kiváló színészek
alkotótársaként Iglódi István a maga
legjobb rendezői szintjét. Az utóbbi időben
egyre fáradtabb buszon-ötödik színházi
társulat pedig végre komoly szakmai leckét
kapott. A nagy színészegyéniségek
holdudvarában egyesek megbénultak
ugyan, de mások manírjai mögül újra
előbújt a valódi emberi érzés. Anélkül,
hogy a premier elébe vágnánk, pusztán
egyetlen próba tanújaként is meg-
kockáztathatom azt a kijelentést, hogy
Garas Dezső az elkövetkezőkben képes
lesz folytatni vagy fokozni önmaga belső
színészi tartalékainak feltárását. Marme-
ladovja, a Ljubimov rendezte Bűn és bün-
tetésben, kétszeresen izgalmas erőpróba: a
Taganka zseniális rendezőjének a szí-
nészekkel szemben is tanúsított maxima-
lizmusa - és a korábban nem ismert sok-
színű vígszínházi együttesbe való beil-
leszkedés feladata - alighanem kizárják a
rutinmegoldásokat.

A jelenlegi színházi struktúra, mint
látjuk, nem teszi lehetetlenné, de eléggé
megnehezíti az ilyenfajta egyéni válaszok
és választások létrejöttét. Nagyszerű
orgánummal és adottságokkal rendelkező,
többre hivatott művészünknek hervad-
sorvad el a kritika szeme láttára a te-
hetsége, mióta szerepek helyett szöve-
gekkel küszködik, mégsem képes eltépni a
jellemábrázoló képességét gúzsba kötő



aranyláncot. Van azonban a művészek
önmegvalósításának egy napjainkban mind
általánosabbá váló, „könnyebb" formája -
az egyszemélyes színház. Mensáros
Lászlótól Berek Katiig, Margittay Ágitól
Bánffy Györgyig és Békés Italáig, egyre
többen törekszenek a dobogón önmaguk
megmutatására. Sütő Irén sokéves színpadi
hallgatásért keresett, ha nem is kárpótlást,
legalább vigaszt, önálló estjén. Csernus
Mariann csodás szerepet osztott önmagára,
ami-kor Weöres Sándor Psychéjét
monodrámaként tolmácsolta. Nyilvánvaló,
hogy a versmondó-, előadóestek
népszerűségét nevetséges és káros lenne
kizárólag a tolmácsolók színházi
kielégületlenségével magyarázni. Hiszen
még a legtöbbet foglalkoztatott
színészeket - például Sinkovits Imrét - is
vonzza a pódium. De hiába is torlódnának
a színészekben a fölös művészi energiák,
ha nem lenne közönség, amelyik
országszerte érdeklődéssel, lázas
kíváncsisággal fogadja az egyszemélyes
színházat. Mégis, annyi kétségtelen, hogy
ennek a mind népszerűbbé váló sajátos
színházi formának egyik ihletője a
színészek önmegvalósítási igénye. Hiszen
az önálló est nemcsak színészi, de
dramaturgiai és rendezői fel-adatot
(lehetőséget) is ad: az előadó maga alakítja
ki műsorának a közönséghez szóló,
közvetlen üzenetét.

Á felsorolt, nagyon is különböző példák
mindössze azt bizonyítják, hogy kor-
osztálytól függetlenül vannak olyan, a
színházi közállapotokkal elégedetlen mű-
vészek, akik nem érzik leküzdhetetlen
végzetnek a maguk beszűkült pályáját,
akik sérelmeik felpanaszolása helyett
megpróbálnak egyénileg szembeszegülni a
megszokás, a konvenció, a rutin árjával.
Bizonyítják, hogy mindig és mindenkor -
van választás. És ha van választás, akkor
van felelősség is. Ki-ki felelős a maga
tehetségéért.

A kivételek mégoly hosszú listája sem
változtat azonban azon a tényen, hogy a
színház - kollektív alkotás lévén - igazán
csak közösségben boldogul. Ez a köz-
hellyé koptatott tény a színházi vitának
majd' minden fázisában elhangzott. Az
elmúlt években már volt is mire hivatkozni
- több fiatal színház példájára, fiatal
rendezők és színészek alkotó közösségére.
De viszonylag kevesebb szó esett arról,
hogy ezek a „fiatal" színházak, amelyek
magját az egy nemzedékbe tömörült
tehetségek alakították ki, hány korban
előttük járó tehetségnek teremtették meg a
művészi megújulás feltételeit,

Olsavszky Évától Kun Vilmosig, vagy
Baranyi Lászlótól Major Pálig. És foko-
zatosan kialakultak - kialakulnak - a mű-
helymunka feltételei is. Mert árvíz esetén
csodákra képes a kollektíva heroizmusa,
de színházat (következetesen értelmezett
és részletekbe menő gondossággal
megvalósított előadást) nem lehet lelkes
rohammunkával létrehozni.

Nem hiszem, hogy jelenleg bárki ma-
radéktalanul elégedett lenne színházi éle-
tünk feltételeivel és eredményeivel. De
vakság lenne nem észrevenni, hogy a
problémák konstatálásának holtpontjáról
kimozdultunk. Á nézőtérről tapasztalható
erőfeszítések az ár ellen úszó, meg nem
alkuvó művészeket és művészkol-
lektívákat igazolják. De megszületőben
vannak azok a hivatali - minisztériumi,
tanácsi - intézkedések is, amelyek arra
hivatottak, hogy feloldják a megmereve-
dett struktúra görcseit. Az újonnan szer-
vezett Népszínházra gondolunk például,
és a sokat ígérő „befogadó színház"
megszervezésére, ami már létével lehető-
vé teszi majd az egy célra, egy bemutatóra
megszervezett önkéntes színházi társulást.
Ez a struktúrán kívül létező, államilag
szubvencionált nyitottkapus műhely - a
lehetőségek színháza. Úgy érzem, bábái
között a kultúrpolitika illetékesein, az
alkotó művészeken kívül - a kritikusok is
megtalálhatók.

Mindezt nem a mundér becsülete
mondatja velem, hanem az igazság: a
színházi viták nem voltak eredménytele-
nek. Á vitacikkekben követelt jobb mun-
kafeltételek, hosszabb próbaperiódusok
születőben vannak, a többi között éppen
azáltal, hogy megvalósulóban a vidéki
színházak tervszerű műsorcseréje. Ka-
posvár és Szolnok rendszeresen kicseré-
lik egymással legjobb produkcióikat.
Békéscsaba és Szeged a gyermekeknek
szánt előadásaikat; más városok között is
megkezdődött a szervezett együttmű-
ködés. Sok szó esett pár éve a vidéki
színházak fővárosi vendégszerepléséről.
Ezen a téren vannak még tervezési és
szervezési problémák, de a kezdeménye-
zésből lassanként mégiscsak rendszer lett,
a vendégszereplők és a nézők örömé-re.
Változóban, alakulóban van a bérlet-
rendszer és a közönségszervezés is, a
jegyeladási kérdésekben „illetéktelen"
színházi kritika annyit legalább elért, hogy
az illetékesek revízió alá vették a
jegyelosztás megmerevedett rendszerét, és
ha sikerül lecsökkenteni a közönség-
szervezés átláthatatlan csatornáin kallódó
jegyek óriási számát, akkor joggal re-

mélhető, hogy végre csökkenni fog a
„fantomnézők" száma is. Akkor a „telt
ház" valóban zsúfolt nézőteret fog jelen-
teni. Különösen ha ezzel együtt sikerül a
színházi jegypénztárak jegyeladó funk-
cióját is helyreállítani, hogy azok is szín-
házjegyhez jussanak, akik nem tudnak a
közönségszervezőkkel kapcsolatot találni.

Tény, hogy a viták, az érvek nem pó-
tolják az előadásokat. De ha arra gondo-
lunk, hogy az idén a Nemzeti Színház a
több mint egy évtizede várt, sürgetett
Különccel nyitotta kapuit, hogy végre
sikerült legyőzni az új magyar drámák
„második bemutatójától" való idegen-
kedést, hogy új és valóban koncepciózus
rendezőegyéniséget ismertünk meg Gábor
Miklós személyében, hogy a szolnokiak
minden eddigi kísérletnél tovább jutottak
az igazi Brecht-stílus elsajátításában és
tolmácsolásában, és Zsámbéki Gábor
megrendezte a közelmúlt legizgalmasabb
Csehov-előadását - akkor elmondhatjuk,
hogy mindaz, ami a szín-házi vitában
elhangzott, mégsem volt, mégsem lehetett
pusztába kiáltott szó.

A színházi élet alakulása azt bizonyítja,
hogy a vita megélénkült. Már nemcsak
cikkekkel, tanulmányokkal, de intézke-
désekkel és - reméljük - egyre gyakrabban
előadásokkal folytatódik.

E számunk szerzői:

ENYEDI SÁNDOR, a Színházi Intézet
munkatársa

EÖRSI ISTVÁN író

FODOR GÉZA, az ELTE Esztétika Tan-
székének tudományos kutatója

FÖLDES ANNA újságíró, a Nők Lapja
rovatvezetője

ISZLAI ZOLTÁN író, az Élet és Irodalom
rovatvezetője

KOLTAI TAMÁS újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

KROÓ ANDRÁS egyetemi hallgató

MIHÁLYI GÁBOR újságíró, a Nagyvilág
rovatvezetője

NÁNAY ISTVÁN újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

PÁLYI ANDRÁS újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

RÓNA KATALIN újságíró, a Hungarian
Travel Magazine munkatársa

SZÁNTÓ JUDIT dramaturg, a Színházi
Intézet munkatársa

VARANNAI AURÉL irodalomtörténész


