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„Akarsz-e játszani?"

Kosztolányi Dezső: Színházi esték I-II

Csak Kosztolányi életének alapos ismerői
tudják, mennyi szál fűzte őt a színházhoz.
Nemcsak a drámaírás területére tett rövid
kirándulásaira gondolunk, hanem
elsősorban három évtizedes színikritikusi
tevékenységére, melynek alapján joggal
tarthatjuk az akkori budapesti színházi élet
egyik legkitűnőbb ismerőjének, leg-
avatottabb tollú elemzőjének.

1906 és 1936 között születtek azok a
színibírálatai, melyeket ez a nemrég meg-
jelent két vaskos kötet magában foglal. A
színházművészet polgári forradalmának
éveitől a polgári színház válságainak
éveiig vezetnek tehát bennünket az írások,
fölidézve azt a korszakot, melyben a
modern magyar színházművészet meg-
született, s melynek hagyományait - azok
minden erényével és visszafogó erejével
együtt - a mai napig őrzi színjátszásunk.
Kosztolányi szíves kalauznak bizonyul, és
kíséretében örömest merülünk el a
korabeli színházi élet eseményeiben, sike-
rek és álsikerek, megérdemelt és méltány-
talan bukások forgatagában.

Az írások között lapozgatva találunk
olyan tudósítást, amely egy - úgy tűnik,
már visszafordíthatatlanul lezajlott - nai-
vabb színházi korszakot idéz, s melyre
érdeklődéssel és ebben a vonatkozásban
némi nosztalgiával tekintünk vissza. Íme
például egy részlet abból a tudósításból,
amely egy német színház budapesti ven-
dégszereplése kapcsán kirobbant „víg-
színházi csatáról" számol be: „Ma kü-
lönben valóságos forradalom volt a szín-
házban, a nézőtér csatatérré változott, hol
az ellentétes művészi irányok viaskodva
keltek síkra. A második felvonás egyik
jelenete után pedig egy - hír szerint előre
felbérelt - klerikális csapat fütyülni
kezdett, mire az egész színház tapssal,
éljenzéssel, zajos ellentüntetést rendezett .
. . Taps és fütty: szebb, nagyszerűbb
diadalt írónak, merész és új mű-vésznek el
sem tudok képzelni!" Másutt új és régi
törekvések ütközéseinek más típusaira
bukkanunk. A Thália Színház Nóra-
előadásának főpróbája ilyen hangulatban
zajlott le: „Új hang, új irány s
mindenekelőtt egységes, egészséges fel-
fogás csendült ki belőle. Diadalról ezúttal

még nem számolhatunk be, csak a tényt
említjük meg, de a mi nyomasztó vi-
szonyaink között már az is elég, hogy az
új színészet új törekvései nem sikkadtak el
egészen... Á főpróbán szokatlanul nagy
számban jelentek meg, többek közt a
Nemzeti Színház művészei is, mint jó-
indulatú, csendes szemlélők vagy mint
előkelő, hallgatag ellenfelek... Valami
történik, amit immár sem kigúnyolni, sem
elnémítani nem lehet!" Nem pártatlanul
felülemelkedő, hanem szenvedélyes
színikritikus tehát Kosztolányi, s elfo-
gultságának szívesen adjuk át magunkat,
szívesen tekintünk az ő szemével írókra,
darabokra, előadásokra, hiszen azon-
kívül, hogy lebilincselően ír, és ítélő-
képessége fölényesen magabiztos, minden
sorát áthatja a színház iránti szeretet.

Az előadás elszáll, a kritika megmarad.
És Kosztolányi kritikái a napi újságírói
roboton túlemelkedve nagyon pontosan
megőrzik nemcsak az előadás légkörét,
hanem a fogadtatás tágabb szellemi
holdudvarát is. Ott villódzik a sorok közt
az a feszültség és izgalom, mellyel a
színházértő pesti közönség egy-egy sike-
rült bemutatót fogadott, felfedezhetők
azoknak a beszélgetéseknek, olykor heves
vitáknak a nyomai, melyek akkor egy-egy
színházi eseményt követtek.

Mert Kosztolányiék számára halálosan
komoly a játék, talán komolyabb, mint az
őket körülvevő élet. „Akarsz-e játszani ?" -
kérdi egyik legszebb, legmélyebb ver-
sének címében. Ő játszik kritikáiban is -
hangulatokkal, gondolatokkal, lehető-
ségekkel. Ha úgy tartja kedve, belebújik
az író, a színész vagy a rendező bőrébe, ha
nem tetszik a színpadi játék, lejátssza
magának - s nekünk - a darabot.

Impresszionista kritikák ? Igen. De az
impressziók mélysége mindig az előadás
mélységétől függ. Bizonyára nem érde-
melt mélyebb taglalást az a János király-
előadás, melynek kapcsán a címszerepet
alakító színészről ezt írja: „A színész itt -
igaz - nem élhet egyszerű eszközökkel.
Intuitíve kell magában éreznie a trónbi-
torló királyt. Harsogjon, ordítson, me-
ressze a szemét, ha kell. De ennyi vinnyo-
gást még az édes öcsémnek sem bocsáta-
nék meg." Hevesi Hamlet-rendezésének
színpadképét olyan pontosan, modern
szcenikai elvek szerint elemzi például,
hogy abban a legszínházcentrikusabban
gondolkodók sem találhatnak kivetni-
valót.

Természetesen nem tagadja meg ma-gát
a cikkekben a költő, műfordító
Kosztolányi, szívesen vesz észre fordítói

találatokat, örömmel üdvözöl szellemes
megoldásokat, de mérlegeli azt is,
mennyire színpadra való a fordítás, jól
mond-ható-e a szöveg. A darabok
elemzésekor csábítja a lehetőség, hogy
részekre szedje az írótárs munkáját,
boncolja az írói teremtés örömét és
gyötrelmeit. Értő szemmel fedezi fel a
nagy rendezők alap-vető szerepét az
előadás születésében, egységének
biztosításában.

A színész azonban más. A nagy színész-
egyéniség számára csoda. Nekilendül,
hogy számot adjon a színész varázsáról,
majd inkább átadja magát a varázsnak,
regisztrálva csupán mindazt, amit egy
nagyszerű színészi gesztus, jól megütött
dikció, frappánsan „kitalált" figura jelent.
Számára a színész művészete az összes
közül a legtalányosabb, a színész pályája
példázza leginkább a művészsors
paradoxonát a polgári társadalomban.

Halhatatlan és méltán elfeledett dara-
bokról és előadásokról mond ítéletet ez a
kifinomult ízlésű pesti színházi bennfentes
a sok száz, bizonyára nemegyszer
közvetlenül a premier után, egy éjszakai
kávéházban született írásban. Bővebb is
talán ez a válogatás a szükségesnél.
Kosztolányi - a húzás, a tömörítés nagy-
mestere - biztosan szigorúbb lett volna
önmagával szemben.

Az írásokat olvasva találgattuk, hogy
milyen rendező elv szerint kerültek egy-
más mellé az egyes előadásokról szóló
cikkek, az előadásokból kibontott szí-
nészportrék. Nem lelvén magyarázatot a
furcsa időbeli és tárgybeli bakugrásokra, a
könyv jegyzeteihez fordultunk, s innen
tudjuk, hogy „az első ciklus színibírálatait
a tárgyalt írók születésének időrendjében"

olvashatjuk, „a második ciklus arcképeit
és interjúit a színészek, rendezők,
társulatok ábécéjében, a harmadik
ciklusban az általános színházi tárgyú
írásokat megjelenésük sorrendjében" közli
a könyv. Van benne rendszer tehát, de egy
színházközpontúbb rendszerezés még
értékesebbé, kedvesebbé tette volna ezt a
nagyszerű két kötetet.

Befejezésül még egy gondolat. Főpró-
bákon, előadásokon sokszor látjuk a
színház ma élő író-barátait, szerelmeseit,
akik beszélgetések során szeretettel és
hozzáértéssel elemeznek egy-egy jó elő-
adást, vagy éppen háborognak egy-egy
felszínes vállalkozás láttán. A mai magyar
színpadnak mégsem akad egy jó szemű, jó
tollú író-krónikása, s ezt, Kosztolányi
csillogó szellemét élvezve, szívből sajnál-
juk. (Szépirodalmi Kiadó)


