
színháztörténet
életét éli egy család. És nem nagyon ér-
tik, mit keres ez a tömeg, nem messze az
otthonuktól. Mintegy tíz percre van
szükségünk ahhoz, hogy rájöjjünk, az
előbbi, fehérre mázolt arcú színészek él-
nek egyszerű, hétköznapi életet a viskó-
ban. Tíz percre van szükségünk, hogy
rájöjjünk, ugyanolyan művészi hatással
van dolgunk, mint amilyennel a nálunk
újabban újrafölfedezett dokumentum-
játékfilmek dolgoznak. Ahol joggal érez-
hetjük, hogy mások életébe leselkedünk
be. A most már nyilvánvalóan színpadi
kunyhóban közben megebédelt a család, a
férj kihúzódik a fészerbe fát vágni. Ekkor
kezdődik a több mint négyórás játék,
melynek során egyre beljebb hatolunk a
főhős és saját álomvilágunkba.
Elképzelhetetlen nőalakok csapódnak
hozzánk, véres lábasjószágot cipelnek
tálcákon. Varázslatos városkán vezet majd
az út. Elhagyott cirkuszporondon
álomszerű makacssággal igyekszik ló
hátára kerülni egy idomárnő. Koncert egy
égő zongorán.

Naplementéig, sötétedésig tart az út,
addig tart a happening előadása. Finálé-
ként a folyón hatalmas tutajon úszik el a
kis viskó a félbehagyott aprófával.

Együtt élnek ezek a fiatalok egy hatal-
mas, barakkszerű házban, és ebben a kom-
munában idejüket semmi más nem fog-
lalja el, mint a színjátszás. Színészi ská-
lájuk stilizált álomlényektől a zavarba-
ejtően dokumentumszerű életszeletek
valóságérzetéig terjed. A színház tölti ki
életüket, szinte „színházi szerzetes-ként"

csak erre koncentrálnak. Az ilyen színházi
munka eredményét pedig számos
színháztörténeti példa igazolja: Robert
Wilsonon vagy Jerzy Grotowskyn
keresztül akár Jevgenyij Vahtangov
színházfelfogásáig is eljuthatunk.

*

Amikor a fesztivál művészeti igazgatóját,
Jovan Čirilovot megkérdeztem, hogy az
elmúlt évekhez hasonlóan ez évben
milyen alcímet, milyen program-címet
adtak a fesztiválnak, azt felelte, hogy nem
sikerült olyan közös vonást felfedezniük a
társulatok között, amellyel fémjelezhették
a produkciókat. Valóban, sokkal
szélesebb, sokkal szétszórtabb skálán
mozognak a világ vezető színházai az
idén, mint az elmúlt évek-ben. Mégis, úgy
érzem, az idei seregszem-le alcíméül
egyetlen szó is megtette volna: Színészek.
Vagy ha Poloniust óhajtanánk idézni :
„Színészek jöttek ..."

GYÖRGY ESZTER

Győri játékszín

Jónás kimászott a cethal gyomrából

Két évvel ezelőtt tekintélyes irodalmi és
politikai hetilapunk glosszában hozta a
hírt, hogy 1978. november 7-én új szín-
házat avatnak Győrött. Kételkedve,
szkeptikusan éljenezte meg a kis írás,
hogy a város, a színház pontosan tudja
már a megnyitás napját, sőt, a nyitódara-
bot is kiválasztották az ez alkalomra hir-
detett drámapályázatra beérkezett s díja-
zott művek közül. A glossza írója Jónás -
a cethal gyomrából való - visszatérésének
csodájához hasonlította már jó előre, ha a
határozott tervek netán mégis valóra
válnak.

Nos, megismétlődött a csoda. Jónás újra
visszatért, sőt öt nappal korábban, mint
beharangozták. De ezt a sietséget talán
még a hajdani glosszaíró is elnézi. És az
új nyitódarab ? Az sajnos bennmaradt a
cethal gyomrában.

Hazánkban utoljára 1911-ben avattak új
színházépületet, a fővárosban is, a vi-
déken is. (Kaposvár kapott akkor szín-
házat, Budapesten pedig megnyílt a
Népopera, a mai Erkel Színház.) Így
mindenképpen érdemesnek látszik, hogy
az új színház ünnepe kapcsán felidézzük a
múltat.

Hagyományteremtő múlt

Győr színjátszó hagyománya, mint mind-
egyik régi színikultúrájú városunké, még
az iskolai színjátszás idejére nyúlik
vissza. Már a XVII. századból vannak el-
szórt adataink arról, hogy a jezsuiták
1627-ben alapított iskolájában színielő-
adásokat tartottak. A tanítás oktatási,
nevelési céljait tudatosan kiegészítő szín-
játékok azonban a XVIII. századtól váltak
rendszeressé a városban. Színhelyük a
jezsuita rendház és a templom volt.

Hivatásos színészek előadásáról, 1742-
ből származik az első levéltári adat. Né-
met társulat érkezett az akkor még java-
részt német ajkú Győrbe. A városi szám-
adáskönyvek tanúsága szerint kisebb
megszakításokkal egymást követték a
különböző vándorkomédiás csoportok.
Állandó színjátszóhelye nem volt még
Győrnek. A Bécs-Pozsony-Pest útvonalon
megálló és egymást váltó truppok

leggyakrabban a Fehér Bárány fogadó
nagytermében játszottak.

Győr színészetének az életébe is „be-
leszólt" Berner Félix, a korában jól is-mert
német színigazgató, aki utazó gyer-
mektársulatával megfordult a városban.
1768-ban, felbuzdulva győri sikerén, fel-
építette a város első színházát. Kezdetle-
ges, fából épült teátruma a Rába szigetén
állt. Az épületet, amely legalább a nyári
időszakra biztosította az állandó jellegű
színészetet, az 1784-es árvíz elsodorta.
Berner társulatának érdeme volt az, hogy
az iskolai színielőadások bibliai, görög és
latin tárgyú előadásai, majd a
vándorkomédiások sokszor színvonaltalan
vásári tréfái, hanswurstiádái után először
vitték el Győrbe Shakespeare, Voltaire és
Lessing történeteit.

A jezsuita rend feloszlatása után a kol-
légium ebédlője szolgált színjátszóhelyül,
ahol 1798-ig tartottak előadásokat német
színészek.

Az árvíz áldozatává vált faszínházat régi
helyén hamarosan új váltotta fel. Győr
második színházát egy Morvaországból
érkezett német színész, Schlossleuthner
György építette fel 1784 nyarán.

A város színházügyének kérdése ezzel
még nem oldódott meg véglegesen, hiszen
nem volt állandó kőszínháza. Hivatkozva
a budai példára (a várbeli karmelita
kolostor templomának színházzá való
átalakítására) a ferencesek rendházát
szerette volna a város átépíttetni szín-
háznak. II. József időközben bekövetke-
zett halála azonban meghiúsította szán-
dékukat.

Miközben a város különböző vállalko-
zókkal karöltve kísérleteket tett színház-
építésre, váltakozó színvonalon ugyan, de
folytak az előadások. A város színész-
vendégei közül említésre méltó Emanuel
Schikaneder (1783), a Varázsfuvola későbbi
szövegírója és híres Papagenója, aki ekkor
Pozsonyban volt színidirektor, s onnan jött
át műsorával Győrbe.

Művészetpártolás mint üzlet

Reinpacher József kávés mint számító
vállalkozó kért és kapott engedélyt 1798
februárjában, hogy a bécsi kapu ;előtt, a
két híd között balra, nyári színházat
emelhessen, s abban színdarabokat s más
látványosságokat adathasson elő.

Mivel a város korábbi színházát rongált
állapota miatt lebontották, Reinpacher -
szigorú feltételek mellett - megkapta az
engedélyt. Színházát városi telekre
építette, de saját költségén. A fel-tételek
egyik pontja volt, hogy amennyi-



ben az alatt a tíz év alatt, míg a színház
jövedelme az építtetőt illeti, a város „szi-
lárd anyagból" színházat építtetne, úgy a
folyamodó csak a színház becsáráért
kaphat kárpótlást. Mondanunk sem kell,
hogy Reinpachert nem a város színház-
építő kedve tette tönkre. A játékszínt az
egyre gyakrabban szerződtetett mutat-
ványosok produkciói ellenére sem pártolta
kellőképp a közönség. A kávés
tönkrement, az épületet 1802-ben elár-
verezték.

A színház átmenetileg Gschwindt János
lakatosmester tulajdona lett, de 1804-re
már ő is túladott rajta mint veszteséges
vállalkozáson.

A város színházat vásárol

1804-ben Győr városa a királyi kamara
engedélyével megvette tulajdonosától a
színházat. A vételárat évenként törlesz-
tették az előadások jövedelméből. Így lett
a városnak, színháza, s ennek követ-
kezménye, hogy a tervezett új színház
felépítésének gondolata évekig fel sem
merült.

1812-ben a város tanácsa úgy döntött,
hogy a még hátralevő törlesztéseket az új
színház építésére fogja fordítani. Erő-
sítette a város szándékát az a kényszer is,
hogy a meglevő színház bérlője költséges
javításokat sürgetett. Így tehát
ésszerűbbnek látszott új színház építése. A
terv azonban csak terv maradt; a város két-
három évenként újra meg újra javíttatta,
csinosíttatta az épületet. Koltai Virgil,
Győr színészetének első monográfusa így
ír erről: „Sok reparálás után is a színház
inkább hasonlított magtárhoz. Az
előcsarnok faanyagból volt, hol a pénztár
volt elhelyezve, a páholyokba a sétatér
mindkét oldaláról falépcsők vezettek,
amelyeket 1834-ban távolíttattak el, s az
első emeleten összesen 6 páholy állott, a
többi része a középosztály által kedvelt ún.
második földszintet képezte, a második
emelet volt a karzat. A szín-ház belseje
komor s dísz nélküli, vagy inkább ízlés
nélküli volt, faboltozatát s az előfüggönyt
nagy, idomtalan mythologiai ábrázolatok
díszítették."

Lényegében ez az épület maradt Győr
színháza az 1920-as évek végéig.
Átalakítások, korszerűsítések mindig
folytak, változást csak az jelentett, hogy
különböző színházi egyesületek,
bizottságok létrehozásával igyekeztek a
közönséget is bevonni a színházügyek
intézésébe.

Jelentős korszerűsítést 1834 és 1838
között hajtottak végre a színházon, ami-kor
Fruhmann Antal győri építőmester

sulatai váltották a németeket, hogy a
szabadságharc végére végképp a magya-
roké legyen a vezető szerep.

A XIX. század elején a német színészet
még missziót teljesített, terjesztette a
polgári színjátszást. A szabadságharc
bukása után egyre inkább elvesztette
uralkodó szerepét. Különösképp a ro-
hamosan magyarosodó Győrben. A város
polgárságának zöme radikális, azaz
magyar érzelmű volt. Nemzeti köteles-
ségének tekintette a magyar színházba
járást, még akkor is, ha az előadást nem
értette. Ecker János, a reformkor ki-
emelkedő, német anyanyelvű, színház-
pártoló győri polgára vall erről naplójá-
ban. Különösen sokat tett a színház
magyarrá válásáért Kovács Pál győri író,
aki nemcsak drámáival, hanem szín-házi
kritikáival, közéleti-politikai tevé-
kenységével is kiemelkedő szerepet vitt a
győri színészet történetében.

Egy nyári epizód - a Kottaun-aréna

Kottaun Lipót német társulata 1849
tavaszán időzött a városban. Közönsége
sürgetésére a Teleki utcában, a későbbi
laktanya helyén, nyári színházat épített.
Négyszögletben épült, két sorban tizenhat
páhollyal, nyolc sor ülőhellyel, s karzattal,
mely a színpaddal szemben volt felállítva.
Tavaszi időben délután, nyáron este voltak
az előadások. A közönségcsalogató
hirdetmények ellenére sem volt hosszú
életű az aréna. 1863-ig állt.

A győri színház az 1840-es években Fruhmann Antal átépítése után (Bodócs Istvánné fotója)

tervei alapján s az ő irányításával felújí-
tották az épületet. A megújított színház-
nak most már az előcsarnoka is fából
készült, növelték a páholyok számát. „Az
épület jó tömeghatásával, szépen
megoldott homlokzatával, a négy ko-
rinthoszi oszlopfős pilaszter között el-
helyezett háromíves nyílású bejáratával, a
kapuk feletti mezők növényornamentikájú
szobrászati díszének arányos el-
helyezésével, a korszak magyarországi
klasszicista színházépítészetének egyik
szép munkája" - írja építészettörténeti.
tanulmányában Belitska Scholtz Hedvig.
A korabeli feljegyzések a belső kiképzés-
ről is elismerően szóltak. A nézőhelyek.
száma 550-600 lehetett.

Az épület a megújuló tatarozásokkal,
de nem bővítésekkel, állta az idő próbáját.
Tulajdonosa egy rövid részvénytár-sasági
időszakot leszámítva, a város volt.

Reinpacher kávés hajdani színháza,
hiszen még mindig arról van szó, 1811-ig
csak német társulatoknak adott ott-. hont.
Ebben az évben Benke József vezetésével
megjelent az első hivatásos magyar
színtársulat Győrött, s a követ-. kező
évtizedek már - akárcsak országosan - a
magyar és német színészet harcának
voltak tanúi a városban. Míg a század
legelején a későbbi híres osztrák: színész
és drámaíró Raimund lép szín--padra
Győrött, addig 1820 tavaszán már
Dérynét fogadták nagy tetszéssel. Balog
István, Kilényi Dávid, Komlóssy Ferenc,
Pály Elek és Hetényi József tár-



A tatarozások kora
A Fruhmann-féle megújított Rába-szigeti
színház az 1840-es évek végétől kez-
dődően újra szerepel a különböző ter-
vekben. A szabadságharc alatt az épület
eléggé megrongálódott, megérett a fel-
újításra. Tetté a szándék 18 50-ben vált.
Végleges megoldást azonban ez sem ho-
zott. Később is állandó téma a színház
korszerűtlensége, s az érte felelős testü-
letnek a kijelölése.

1858 nagy eredménye, hogy majd egy
évi gyűjtés után új csillárt szereltek fel a
nézőtéren, amelynek „fénye teljes
pompájukban mutatta a színház romjait
és hasadékait". Visszaemlékezések sze-
rint esős időben a rozzant színház páho-
lyaiban esernyőt kellett feltartani. Ebben
a viharvert színházban búcsúzott 1885-
ben a német színészet is Győrtől.
Távozásukkal egyidejűleg feloszlott a
magyar színészetet pártoló színházi
„rész-vénytársulat" is. Nem volt már rá
szükség.

Huszadik századi törekvések
1903-ban a városi tanács színházépítő
bizottságot hívott életre. Az új testület
építési programmal állt elő, amelynek az
elkészítéséhez felkérték a híres Fellner és
Helmer színháztervező és építő céget.
Fellnerék, reménykedve a meg-bízásban,
el is készítették az építési programot s a
költségvetést. Míg a bi-

zottság minden igyekezetével azon volt,
hogy a rutinos bécsi cég kapja a meg-
bízást, a városi tanács úgy döntött, hogy
kizárólag hazai művészek részvételével
hirdet pályázatot.

A színház építését 1903 októberében
határozta el a közgyűlés. A tervpályázat
kiírására az építési költségek hiányában
végül nem került sor. A város ismét a
felújítás mellett döntött.

Egy sikertelen 1913-as kísérlet után
1926-ban került újra napirendre a szín-
ház ügye. Tervpályázatot hirdettek a
meglevő színház átépítésére. Az első díjat
az akkor már színházépítészként is
elismert Medgyaszay István, a veszprémi
s nagykanizsai színház tervezője, illetve
átépítője nyerte el. A második díjat Vágó
Lászlónak ítélték, aki a Nép-opera s a
városligeti Feld-színkör építésével már
sikereket ért el. A kiviteli tervek
elkészítésével a város a második díjas
Vágót bízta meg. Ugyanakkor
Medgyaszay új színház építését szorgal-
mazta. A város határozatlan volt. Mi-
közben Vágó átalakítási terveit jóvá-
hagyták, intézkedtek a Teleki laktanya
telkének megszerzésére, színházépítési
céllal.

1927 végén a város mégis lemond az
átalakítási tervről. Hírlapi és közgyűlési
viták után, 1929-ben újabb színházépítési
pályázat kiírása mellett döntenek.
Harminckilenc elbírálható terv érkezett

be. Ez alkalommal az első díjat Körmendy
Nándor, a másodikat Sebestyén Artúr és
Loránd építészek kapták, a harmadik díjat
a győri születésű, de Berlin-ben működő
Stolzer Jenő terve kapta. Arkay Aladár
tervét megvásárolta a város.

A színházépítő bizottság indítványára
Stolzert és Árkayt bízták meg a kiviteli
tervek elkészítésével. (Stolzer a világ-hírű
színházépítő Kaufmann Oszkár társa volt,
Arkay pedig a Fellner és Helmer cégnél
foglalkozott színházépítéssel.) A tervezés
ügye, amely nem volt mentes személyi
kérdések előtérbe kerülésétől sem, úgy
megfeneklett, hogy tekintettel az amúgy is
hiányzó anyagi fedezetre, az építés végleg
elmaradt.

A hatóságok időközben betiltották a
játszást a régi épületben, s a többek között
Latabár Endrének, Molnár Györgynek,
Paulay Edének, Blaha Lujzának színpadot
biztosított házat bezárták. Így a később
vendégszereplő társulatok, mint Alapi
Nándor staggionéja, az Országos Kamara
Színház a győri Lloyd nagytermében
tartották előadásaikat.

Miközben az 1934-ben lebontott régi
színház helyén Sziklai Jenő színigazgató
ideiglenes nyári színházat építtetett, a
város megtette az előkészületeket, hogy
I935-ben az egykori Országos Magyar
Tejipari Központ üzemépületéből kul-
túrházat alakítsanak ki két győri tervező,
Lakatos Kálmán és Gallyas Camillo tervei
szerint. Az átalakítás megtörtént. Itt
játszottak 1945 előtt az egymást váltó
társulatok, az államosítás első éveiben
pedig itt jött létre a Dunántúli Tájszín-ház,
majd 1951-től ez az épület volt a
Kisfaludy Színház otthona.

Meglett az új színház!

A Győri Hírlap 1927 novemberében, a
tervezések idején, nagybetűs címmel hoz-
ta a hírt: „Meglesz az új színház!" Való-
ban meglett, ha félszázad késéssel is.

A második világháború után 1952-ben
került ismét napirendre az új győri színház
építésének ügye. (Az egymást követő
tanulmánytervekről, építészeti
elgondolásokról jó áttekintést ad dr.
Winkler Gábor cikke a most indult Műhely
című folyóirat 1978. évi I. számában.) Az
előkészítő munkák azonban hamarosan
megszakadtak.

1964-ben az Országos Tervhivatal és
Győr-Sopron megye pártbizottsága elő-
terjesztése alapján az a döntés született,
hogy Győrben 6-700 fős színház épül-jön.
A tervek elkészítésével a Győri Ter-

Az új győri színház nézőtere (MTI fotó - Benkő Imre)



szeme
vező Vállalatot bízták meg. A munkálatok
irányítója és felelős építésztervezője
Vincze Kálmán lett, társa Harmati János
építész volt.

1971-ben elkészült a színház módosított
beruházási programja. Ezt követték a
kiviteli tervek. A színház alapozásához
1973-ban kezdett hozzá a Győr megyei
Állami Építőipari Vállalat. Az épület
teljes tartószerkezete 1974-re készült el.

Milyen az új színház?

Noha a krónikásnak nem lehet feladata,
hogy bemutassa a színházat mint építé-
szeti alkotást, mint színházüzemi épületet
(arra a témák vitakész szakemberei
hivatottak), a teljesség kedvéért mégis le
kell írnia egy-két tudnivalót, ha ú g y
tetszik, adatot.

Az épület 5 2 m széles, S0 m hosszú és
legmagasabb pontján 42 m magas. Külső
kerámiadíszítését Victor Vasarely ter-
vezte.

Nézőtere 700 személyes. Kiképzése
antik mintára, 21 meredeken emelkedő
széksor. Mindegyik helyről jól látható a
színpad, a megnyitó ünnepség tapasz-
talatai szerint az akusztika is kitűnő.

A forgóval és süllyesztőkkel ellátott
színpad 22 m széles, 24 m mély. Két ol-
dalszínpad is tartozik hozzá 15 X 19,
illetve 15 X 15 m-es alapterülettel. A ze-
nekari árok három részből áll, mind-egyik
szakasz külön emelhető, illetve
süllyeszthető. Szükség esetén egy szint-be
hozható a színpaddal, a rendezők elő-
színpadként is igénybe vehetik. A 16

tonnás vasfüggöny így a zenekari árkot is
elválasztja a nézőtértől. A színház próba-,
kiszolgáló és üzemi helyiségei elég szűkre
szabottak. Későbbi bővítésükkel már
számolnak a győriek.

Az épület mintegy 3 3o millió forintos
költségeit a város és a megye nagy erő-
feszítéssel maga fedezte. A győriek tisz-
teletreméltóan felépítették saját erejükből
az új Magyarország első új színházát, de
remélik - miként azt Cserhalmi Imre
igazgató egy interjúban elmondta --hogy
az üzemeltetéshez központi állami
támogatást is fognak kapni. Sokan fel-
vetették, nem túlméretezett-e a színház, de
különösen a színpad. Erre is az igazgató
adta meg a választ, ez a színpad előleg a
jövőnek. A színház összes többi
létesítménye ugyanis elvileg bővíthető,
egyedül a színpad mérete véglegesen
meghatározott.

Nem vagyunk ünneprontók, ha arra is
emlékeztetünk, hogy a társulatépítés a
színházépítéssel párhuzamosan folyt az

új színház követelményeinek megfelelíí-
en. A folyamat azonban még nem
fejeződött be, sikereiről, gondjairól bizo-
nyára fogunk még e lap hasábjain is ol-
vasni.

A krónikás epílógja

Ugyancsak egy igazgatói nyilatkozatban
azt olvastuk, hogy épületükben hang-
versenyeket, kiállításokat is terveznek.

Az első kiállításra már a megnyitó
alkalmából sor került. A győri Xántus
János Múzeum és a Magyar Színházi
Intézet Színháztörténeti Múzeuma
kiállítást rendezett Győr színészetének
történetéből a színház előcsarnokában.
Közös összefogással, s nem utolsósorban
a színház belsőépítészeti kialakítását
végző Horváth István tervező jóvoltából,
olyan kiállítást láthattunk, amilyenre
színházi előcsarnokban máskor nemigen
van mód. Sok történeti értékű eredeti
tárgyat helyezhettek el a rendezők, ame-
lyek sokszor megható egyszerűségük-kel,
kopottságukkal és töredezettségük-kel
érzelmileg fokozták a megnyitó
ünnepélyes hangulatát.

E számunk szerzői:

BANYÁI GÁBOR újságíró,
a ,Magyar Televízió munkatársa

BÉCSY TAMÁS az ELTE Világirodalom
tanszékének docense

BUDAI KATALIN a Színházi Intézet
ösztöndíjasa

CSERJE ZSUZSA
a Radnóti Színpad rendezőasszisztense

CSÍK ISTVÁN újságíró,
a KGM Sajtó- és Propagandacsoportjá-
nak vezetője

DEÁK ATTILA a MOKÉP sajtóreferense
ÉzSIÁS ERZSÉBET

a Kulturális Minisztérium főelőadója
GYÖRGY ESZTER a Színházi Intézet
osztályvezetője
HAMORI ANDRÁS újságíró, a SZINHÁ

munkatársa
KOLTAI TAMÁS újságíró, a SZÍNHÁZ.

munkatársa
KROÓ ANDRÁS egyetemi hallgató
MÉSZÁROS TAMÁS újságíró, a

Magyar Hírlap munkatársa, a
Mozgó Világ rovatvezetője

MEZEI ÉVA szinkronrendező
SZÁNTÓ JUDIT a Színházi Intézet

főmunkatársa
SZEKRÉNYESY JÚLIA újságíró,

az Élet és Irodalom rovatvezetője
TARJÁN TAMÁS az ELTE XX. századi

magyar irodalom tanszékének
tanársegédje

MÉSZÁROS TAMÁS

Színházról vitázva

Míhályi Gábor tanulmánykötetéről

Retrospektív színikritika-gyűjteményt
olvasni bizonyos szempontból mindig
érdekes, ám többnyire lehangoló. Leg-
alábbis nálunk, legalábbis mostanában, a
kortárs bírálók köteteit lapozgatva.

Jelen sorok írója elmondhatja magáról,
hogy a feltehetően kevesek közé tartozik,
akik meglehetős lelkiismeretességgel
végigböngészték valamennyi, az utóbbi
években hazai szerzőtől megjelent
színházi tárgyú cikkgyűjteményt, mint
olyan „kötelező" szakmai irodalmat,
amelynek ismerete joggal elvárható az
embertől, ha már egyszer maga is erre a
pályára adta a fejét. A kíváncsiság kü-
lönben is természetes, mondhatni nélkü-
lözhetetlen kritikusi adottság; az egymás
iránti figyelem pedig az önvizsgálat egyik
igen fontos eszköze. Sőt, ne szégyelljük
bevallani: a mégoly magabiztosan üze-
melő műítésznek is szüntelenül akad ta-
nulnivalója. S a „tananyag" ideális eset-
ben talán legfontosabb része a többiek, de
szerényebb igényekkel élve is, néhány
pályatárs folyamatos munkássága, élet-
műve lehet. Félreértések elkerülése végett,
nem a zsinórmérték egyedüli birtokosát
kell keresnünk egymás között, nem „az"

igazság ügyeletes kinyilatkoztatóját. Csak
olyanokat, akiknek színházi felkészültsége
és tájékozottsága saját, elvi alapozású
véleménnyel párosul. Így, egy tömör
mondatban leírva igazán minimális
követelménynek tűnik ez. Azonban éppen
a kritikagyűjtemények szemrevételezése
kínálja a szomorú felismerést: fehér
hollónál is ritkább tünemény az a színi-
bíráló, aki öt-tíz-tizenöt éven át képes
megfelelni eme egyszerű szakmai-etikai
kritériumnak.

E prologus nem véletlenül került Mi-
hályi Gábor könyvének recenziója elé.
Elengedhetetlennek tartjuk, hogy jelle-
mezzük azt a publikációs közeget, amely-
ben a .Színházról vitázva megjelent. Mihályi
ugyanis nemcsak színházi alkotók
szemléletével, nemcsak egyes előadások-
kal polemizál, hanem - kötete egészének
szerkesztését és hangvételét tekintve -
mindenekelőtt a hazai, kortárs színikriti-

ka-kötetekkel.

Az 1962-76 között publikált kritikai


