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Indulások és folytatások

Ha a SZÍNHÁZ című lapba írok, mindig
különös érzés vesz rajtam erőt, amelyet
időbeli tudathasadásnak neveznék.
Augusztus közepén í r om ezeket a sorokat és
tudom, hogy csak októberben kerül el az
olvasóhoz. Ez még a nyári szín-házak
világa, tegnap néztem meg Gorsiumban
Arisztophanésznek a „kilencven-hetedik
olimpiász negyedik évében elő-

adott Plutoszát", de mire e szám megjelenik, már éppen elkez-
dődött az igazi évad. Igazi? A SZÍNHÁZ-nak éppen ez a száma
bizonyítja -- Nánay István seregszemle cikkében, Zétényi Lili
körinterjújában és több más írásban -, hogy a nyár Ma-
gyarországon nem holtszezon. Majdnem azt mondhatnám, el-
lenkezőleg. A kőszínházak zártságából, a megszokott társulatok
kötelékéből kiszabadulva kötetlenebb, egy kicsit felelőtlenebb,
de talán annál ihletettebb játék folyik Gorsiumban a romok
között, Szegeden, a Margitszigeten, a gyulai várban, Pécsett és
még számon tartani is nehéz, hány helyen. Van valami színházi,
pontosabban nézői izgalom abban, hogy például az
arisztophanészi darabban négy olyan színészt látni egyszerre,
mint Koltai Róbert, Pogány Judit, Kern András és Galán Géza.
Az ő művészetük is hozzájárul ahhoz, amit Karinthy Márton a
programfüzetkében így fejez ki: „a darabot töredékben hagyta
ránk bölcs szerzőnk, ám e részletekből elegendő villamos
energia sugárzik . . . hogy izgalmas előadás születhessen".
Lehetséges, hogy a villamos energiát a nyári éghajlat is támo-
gatja? Nem az időjárásra gondolok, mert az csöppet se volt
kegyelmes az idén, hanem azokra az oldottabb kapcsolatokra,
amelyek - az őszi-téli-tavaszi évaddal némi ellentétben - a sza-
badságnak és a munkának, a vakációnak és a művészetnek e
nyári szerelmi viszonyát jellemzik?

Színház nincs izgalom és féltékenység, fúrás-faragás, csel-
szövés és gúnyolódás, pletyka, kitolás és összebékülés, barát-
kozás és összeveszés, szerelmeskedés és szakítás nélkül. Így
lehetett ez, amikor Arisztophanész Plutoszát írta. Ma is így van,
Az évadra úgy készülök, hogy Kosztolányi Dezső kimerít-
hetetlen gazdagságú két kötetét, a Színházi estéket olvasom Réz
Pál mesteri kezű szerkesztésében és összeállításában. Akárhol
ütöm is fel, újra meg újra a színházi életnek ezzel az érdes és
simogató, biztató és elcsüggesztő, összecsapásaival és ellent-
mondásaival újra meg újra ihlető légkörét szívom be. Ezt írja egy
helyütt Kosztolányi: „A művészet nem annyira a művészet
érdekében van, inkább a művészeknek a kedvéért, akiknek a szó
szoros értelmében életkérdés, mégpedig nem is anyagi
szempontból." Azután egy mondat, amely nélkül se Kosztolányi
idejében, se Arisztophanészében, se a miénkben nem le-

het megérteni a színházat és a színészeket: „A művészet a túl-
habzó vérmérséklet tajtékának, fölöslegének levezetése."

Mintha az utóbbi egy-két évben a magyar színházi világban
több lett volna a tajték és a fölösleg, mint amennyit a túlhabzó
vérmérséklet megkíván. Személyek és érdekek, iskolák és pá-
lyák, nyílt és bokor mögött lappangó szándékok úgy csaptak
össze, hogy a közönséget kezdte jobban érdekelni az, ami a
színház körül történik, mint az, ami a színpadon. A vérmérséklet
túlzásából, habjaiból, tajtékából és fölöslegéből kapott bőven a
SZÍNHÁZ című lap is, de úgy éreztük, hogy ez benne van a
tiszteletjegy árában. Örültünk, hogy a tajtékos fölösleg
levezetéseképpen szerepelhetünk.

Ezekben a mondatokban a hangsúly nem a jelzőkön és
Kosztolányi izgalmas képein van, hanem az állítmányokon,
azokban is a múlt idő „t" jelén. Nyári közjátékok végén, új évad
elején úgy érezzük, hogy mindez valóban a múlté. A szín-házi
világban olyan változások történtek, személyiek, szervezetiek,
eszmeiek is, olyan újítások kezdődnek, olyan jó hagyományok
folytatódnak, hogy a SZÍNHÁZ szerkesztősége és cikkírói azt
érzik: érdemes volt. Olyan javaslatok, amelyekért síkraszálltunk,
és a síkról lelökdösni igyekeztek bennünket, olyan nézetek és
meggyőződések, amelyekkel újra meg újra jó ügyekért,
művekért, elképzelésekért, előadásokért, szerepe-kért, tehát
gondolatokért és emberekért, még tehát abban a magyar
művészetért - álltunk ki, és szidást, gúnyolódást, olykor nem
éppen elegáns bánásmódot kaptunk, ma már elidegeníthetetlenül
hozzátartoznak a színművészet elfogadott minden-napjaihoz és
ünnepeihez.

Mindezt nem azért mondjuk cl, mert jólesik, hogy e lap tíz
évfolyamának cikkei, írásai, tévedései, azok helyesbítései, egy-
szóval a színházi élettel együtt létrehozott műhelymunkája nem
volt hiábavaló, hanem azért, mert meggyőződésünk is, már ta-
pasztalatunk is, hogy a színházi válság, akár idézőjelbe tesszük,
akár úgynevezettnek becézzük, végül is jótékony, megtisztító
hatással volt és van a magyar színművészetre. Kiderült, hogy a
szép szó és a határozott cselekvés szövetsége kibogozhatatlan
csomókat tud megoldani, új indulásokat és jó folytatásokat tesz
lehetővé.

Fájdalmakat is okoz persze, sértődéseket is vált ki, de a szín-
pad - egyik csodájaképpen - hasonlít a szerelemhez: a siker, a
boldogság egyetlen este alatt behegeszti a sebeket.

Magam is alig hiszem el, hogy a SZÍNHÁZ ebben az évben tíz
éves lesz. Az új évben meg is újhodik egy kicsit, nemcsak azzal,
hogy színdarabmelléklettel gazdagodik, hanem azzal, hogy
végiggondoljuk a megtett utat, és elindulunk a következő
évtizedbe. Végiggondoljuk, elindulunk: nem az a néhány ember,
aki e lapot szerkeszti és írja, hanem az, akikért, akiknek írunk,
színészek, rendezők, művészek - olvasók, nézők. Nem kérünk
kevesebb bírálatot, mint eddig, mi sem fogunk kevésbé bírálni.
De reméljük, az új, a jobb, a termékeny és szenvedélyes, a
mélyebben hullámzó, de talán kevésbé tajtékos lég-körben.


