
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



tanulmányai, vitacikkei négy nagyobb
fejezetet alkotnak, s tulajdonképp már a
cikk-csoportosító logika elárulja, milyen
szempontok alapján gondolkodik a
színházról az irodalomtörténészből lett
kritikus. Világszínházi kitekintést ad
könyve első részében - Ciulei, Grotowski,
Besson, Brook munkáival foglalkozik
bővebben, beszámol fesztiválokról, nagy
vonalakban áttekinti az angol színház
háború utáni megújulásának történetét,
pillanatfelvételt készít a mai amerikai
teátrumról. Ha csak a neveket és témákat
lajstromozzuk, kétségkívül esetlegesnek
tűnik ez az összeállítás, hiszen ízlés szerint
másként is lehetne „súlyozni" az említésre
érdemesek mezőnyét. Csakhogy Mihályi
nem jelenkori színháztörténetet ír; ő
célzatosan választ-ja ki azokat a példákat,
amelyeken a legjobban demonstrálható,
hogy a gyakorta elmaradottnak ítélt
magyar szín-házkultúra voltaképp miben és
mihez képest maradt el.

Ehhez a felméréshez pedig felettébb
rokonszenves módszert dolgozott ki. Nem
egy világszínházi bennfenteskedő
modorában közli ítéleteit, hanem az ol-
vasott, gondolkodó ember élménybe-
számolóit írja. Mindjárt az első lapokon
„bevallja", hogy viszonylag későn, más-
irányú stúdiumok után fordult véglegesen
a színház felé, majdhogynem véletlenül
adódó lengyelországi tanulmány-útja
hatására. „ A lengyel színház akkor
 1963 telén - a reveláció erejével hatott rám
 meghökkentően másfajta, izgalmasan mo-
dern volt (. . .) merészen, meghökkentően
képszerű (...) látványos képi metaforákra épült
szokatlanságával, eredetiségével akkor is
elbűvölt, ha egy szót sem fogtam fel az elő-
adásból."

Mihályi hangot mer adni minden nagy-
képűségtől mentes őszinte rácsodálko-
zásának, és alighanem ezzel „húzza be
utcájába" azt az olvasót is, aki semmit,
vagy alig valamit látott mindabból, amiről
szó esik. Színházi útleírásnak nevezhető
leginkább ez a csalogató fejezet, amely
alapos anyag- és adatismeretre épül, mégis
olvasmányos, közérthető nyelven
határozza meg a külföldi és a hazai
színjátszás között tapasztalható minőségi,
szemléleti és szervezeti különbség
mibenlétét. S így máris adott az ugrópont a
következő fejezetekhez, amelyekben a
korszerű magyar játékszín
megteremtéséért folytatott küzdelmek
 kudarcok és eredmények - krónikáját
kapjuk.

Azonnal hozzá kell azonban tenni:

bizonyos megszorítással. A Színházról
vitázva ugyanis egyetlen cikkében sem tér
ki a modern magyar dráma fejlődésére,
gondjaira. Bevezetőjében a szerző maga is
szükségét érzi, hogy ezt a hiányt
megmagyarázza. „Közvetlen szakterüle-
tem a mai nyugati dráma" - vallja, és utal
arra is, hogy a Nagyvilágnál betöltött
munkaköre szintén a külföldi irodalmak
felé orientálja. Van tehát egy terület,
amelyre Mihályi sem merészkedik,
valahol ő is megkötötte a maga tűz-
szünetét - mondhatnánk rosszmájúan, de
írásait olvasva be kell látnunk: vállalt
lemondása a hazai dráma értékeléséről,
színpadi sorsának nyomon követéséről
semmiképp sem a megalkuvás jele.
Szakmai indokait már csak azért is el-
fogadhatjuk, mert való igaz, hogy a kül-
földi klasszikusok és modernek előadásai
alighanem objektívebb mércét, biztosabb
hasonlítási alapot kínálnak annak a
kritikusnak, aki elsősorban a magyar
színjátszás szakmai-szellemi felkészültsé-
gét vizsgáztatja.

Es Mihályi következetesen kérdez.
Könyve második és harmadik fejezete
már itthoni előadások, rendezői és szí-
nészi teljesítmények „ürügyén" faggatózik
hagyomány és korszerűség, írott drámai
anyag és színpadi aktualitás viszonyáról.
A gerlebúgástól a konténerig című írásában
például az utóbbi évtizedek néhány hazai
Rómeó és Júlia-előadásának rendezői
koncepcióját próbálja „visszanyomozni",
úgy, ahogyan azt az egykori kritikák
lehetővé teszik. Mind-erre pedig nemcsak
azért van szükség, hogy mennél
pontosabban tehesse helyére Major Tamás
sokat vitatott, Z971-es rendezését; a
bírálatszemle voltaképp rávilágít, hogy
azok, akik Major törekvéseit annak idején
tökéletes értetlenséggel fogadták - s ők
voltak többen -, bizonyságát adták
hagyományosan parttalan, a színházi
eszményeket és a nemzetközi kitekintést
nélkülöző kritikai gyakorlatunk szívós
továbbélésének.

Mihályi kritikusi magatartására a precíz
drámaelemzésben gyökerező higgadtság
jellemző; mindazonáltal soha-sem a saját
darabértelmezéseit kéri számon, hanem
azt, hogy a felismert rendezői felfogás
igazolható-e az írói művel. S ami legalább
ilyen fontos: személyekkel szemben
táplált elfogultságon, előítéletgyártáson
sem lehet rajtakapni. Az Adám Ottó
rendezte Éjjeli menedék-helyet például igen
alaposan, már-már túlzásnak tűnő
lelkesedéssel magasztalja, kereken
színháztörténeti jelentőségű-

nek nevezve ezt a színpadra fogalmazást.
Nem sokkal később az ugyancsak Ádám
által jegyzett Othello-elképzelésről pedig
hasonló körültekintéssel s szinte az utolsó
cseppig leszedi a keresztvizet. Végül is
alighanem az ilyen határozottan vállalt
véleményekért érdemes egyáltalán kritikát
olvasni; függetlenül attól, hogy
egyetértünk-e velük.

A magyar fiatal színház újain című fe-
jezetben Mihályi már közvetlenül elő-
készíti azokat a nyílt vitacikkeket, ame-
lyek kötetét lezárják. Hiszen amikor
kísérletet tesz a hetvenes évek „fiatal szín-
házának" definiálására, egyszersmind azt
is fel kell mérnie, hogy miben különbözik
ez az áramlat az előzményektől. És a
kritikus, aki világosan látja a hazai
színházi szellemet megújító műhelyek
fogyatékosságait, problémáit is (Levél a
színházi nyelvről), mégis egyértelműen
mellettük szavaz, mert az általuk meg-
kezdett munkában véli megtalálni annak a
lehetőségét, hogy a magyar színház idővel
felnőjön az európai színvonalhoz. „Nem
győzzük ismételni, nem arról van szó,
hogy a kritika egy divatáramlatnak
engedve vagy egy nemzedéki maffia
szövetségeseként megpróbálja kijátszani a
fiatal vidéki rendezőket a fővárosiakkal
szemben, hanem arról, hogy úgy tűnik,
néhány fiatal rendező, a művészi
kompromisszumokat elutasítva, elköte-
lezte magát a modern színházi törekvések
mellett. A kritika ezt támogatja, és csak
annyiban támogatja őket, amennyiben
kitartanak művészi elképzeléseik mellett"
- írta még 1975-ben.

Mihályi Gábornak a Színházról vitázva
kiadásával valami nagyon fontos dologra
sikerült felhívnia a figyelmet. Arra, hogy
talán van esély a mellébeszélés és szépít-
getés, a rejtjelezés és csomagolás nélküli,
egyenes kritikai beszédre. Akár másfél
évtizeden keresztül is. (Népművelési Pro-
paganda Iroda, 1978)


