
színháztörténet
nyelvű dramaturgiai irodalom egyik - ha
ugyan nem a - legkiemelkedőbb darabja.
Mégsem nevezném épp e szavait prófé-
ciának. Ki állíthatná hét évtized múltán,
hogy mindaz, amit századunkban „a
színpadművészet elmélete" hozott -
Reinhardt monumentális passiójátékaitól,
mondjuk, Robert Wilson látvány-
színházáig -- nem volt egyéb, mint Sardou
rehabilitálása?

Épp ellenkezőleg. A századelő polgári
szalondrámájának, mellyel Lukács könyve
utolsó lapjain foglalkozik, nem abban áll
igazi színháztörténeti jelentősége, hogy
„Sardou-t, rehabilitálta", hanem hogy a
patetikus-öblögetős játékmódhoz képest
természetes életet hozott a szín-padra.
Vagyis utat jelentett az „autonóm
színházművészet" felé, a színpadi alkotó-
művészet kibontakozása felé. Ilyen érte-
lemben tekinthető élő örökségnek - hazai
vonatkozásban: a mai magyar színház élő
örökségének - az a drámairodalom, mely a
polgári szalondráma elemeiből építkezett.
S ilyen értelemben volt igaza Nagy
Péternek, aki a Marton Endre által a
Nemzeti Színházban megrendezett „a
magyar klasszikus és modern drámák
ünnepe" alkalmából hiányolta a színház
repertoárján „a századfordulót, a század-
előt, mely pedig a drámai próbálkozás-
nak, erőfeszítéseknek és sikeres eredmé-
nyeknek olyan kivirágzását hozta, hogy
azt joggal állíthatjuk párhuzamba a ma-
gyar irodalom egyéb műfajainak akkori
virágzásával". (298.1.) Igaz, ez a fogal-
mazás hangnemében, értékrendjében kissé
eltér Lukács diagnózisától. Sőt, mi több,
az Egy, kettő, három című Molnár-
egyfelvonásos jól pergő Madách színházi
előadásáról írva nem titkolja elragadta-
tottságát: „Az Egy, kettő, három a Sardou-
Feydeau-Labiche-hagyomány legkifino-
multabb s legrafináltabb virága: egyórai
időtartamban játszik le egy órát egyetlen
szobában - s ezalatt egy többszörösen
komplikált, szinte lehetetlen színpadi
egyenletet old meg bravúros eleganciával".
(284. 1.) Szirtes Tamás rendezését is
lelkesen méltatja: „Szakadatlan, szüntelen
szórakozás - de ennek biztosítása az
együttes s a rendező érdeme. Ki tudja,
mennyi »olaj « kellett, s hány próbán
keresztül, hogy mindez ily simán,
könnyeden, zökkenés nélkül peregjen!"

Ugyanakkor Székely Gábor egyetlen ren-
dezéséről, melyről kritikát olvashatunk a
kötetben (Galambos Lajos Fegyverletétele a
Vígszínházban), csak ennyi közlendője
van: „A Vígszínház előadása, Székely
Gábor rendezése sok értékkel

járul a darab sikeréhez. Elsősorban a fő-
hős megjelenítője, Koncz Gábor alakítá-
sával..." stb. (236. 1.) Holott a Fegyver-
letétel - sok más szolnoki bemutató és a
Pesten is megrendezett Macskajáték mellett
- ékes bizonyítéka volt annak, hogyan
törekszik a rendező az új magyar dráma
fölötti „bábáskodást" és az új színpadi
nyelv megtalálását összeegyeztetni. Es
nem is sikertelenül, főként pedig nem a
Sardou-Feydeau-Labiche-hagyomány
szellemében. De hát végül is ki gondolt
Sardou rehabilitálására? Aki csak kicsit is
ismeri Székely és Zsámbéki színpadi
munkáit, sok mindennel gyanúsíthatja
őket, de ezzel aligha.

fogy mindebből mi a tanulság? Á vé-
letlen úgy hozta, hogy épp e sorok írása-
kor jelent meg Nagy Péter cikke a Nép-
szabadság szeptember i 3-i számában a
Mejerhold műhelye című kötetről, s ennek
végén így sóhajt fel: ,,... bár lennének
Mejerholdjaink. Olyan rendezőink, akik
nem a külföldi szaklapok legújabb
tájékoztatóiból merítik újdonságaikat,
hanem valóban a világból: saját fantá-
ziájuk s a saját koruk igényeinek talál-
kozásából. Ennek az érvényesítése nem
menne harcok, kudarcok nélkül; de eköré
valóban tábort lehetne toborozni." Székely
és Zsámbéki ilyesféle rendezők-nek
bizonyultak Szolnokon és Kaposvárott.
Reméljük, hogy ez a Nemzetiben is
hasonlóképp történik. Mindenesetre
megérdemlik, hogy értéssel és figyelem-
mel tekintsünk munkájukra.

KŐHÁTI ZSOLT

Színházművészetünk
helye és helyzettudata

„A színjáték ma a politikai küzdelem
harci eszköze"

Még a felszabadulás előtt, a harmincas
évek közepén fogalmazta meg Hont
Ferenc az alcímünkként idézett programot
Színház és munkásososztály című ta-
nulmányában, s ez a megállapítás tökéle-
tesen illik az 1949-1956 közötti időszak-
ra, főként pedig annak első felére. Volt
ennek a célkitűzésnek „korszerűbb" vál-
tozata is 1952 novemberéből : „A színház
feladata: hősöket nevelni!", ami annál
érdekesebb, mivel ekkoriban már érez-
hetően adaptálni kellett az irodalompolitika
elveit. Színházművészetünk néhány kérdésé-
ről értekezve a Színház- és Filmművészet
hasábjain, Kende István már az alcím-ben
elárulja ezt: Megjegyzések Révai József
elvtárs irodalmi cikkei kapcsán.

Ám több dolog vitathatatlan, számos
pozitívum kétségbevonhatatlan még
azokkal az esztendőkkel kapcsolatban is,
amelyeket a dogmatizmus, a személyi
kultusz időszakaként tartunk számon;
legalábbis a kultúra, művészet fejlődésé-
nek vonatkozásában. (Megkockáztatható,
hogy a szocialista fejlődés ezeken a
területeken volta leginkább meggyőző!)
Nem cáfolható tény mindenekelőtt, hogy
az államosított magyar színházi rendszer
tovább gyarapodik -- mondhatjuk nyu-
godtan: kiépül az ötvenes évek első felé-
ben. Új környezetbe kerül a Madách
Színház, 1951-től elkezdi működését a
Magyar Néphadsereg Színháza (a korábbi
s későbbi Vígszínház folytatója-elődje, bár
ez időtt módosult szemlélet jegyé-ben).
Megszerveződnek az önálló vidéki
társulatok - akkoriban, amidőn a kulturális
élet decentralizálása még jelszó vagy akár
terv formájában sem fogalmazódott meg -
; mintegy ötven kilométeres körzetben
tájolnak a színházak, s 1951-től erre a
célra rendszeresített utazó műhely -az
Állami Faluszínház (1955-től: Állami
Déryné Színház) - ismerteti meg a művé-
szet csodáit tíz- és százezrekkel, akik ko-
rábban nemcsak a színháztól voltak el-
rekesztve, hanem talán a kultúra más
egyéb áldásaitól is.

Major Tamás -- akinek pályaképe ön-
magában is rendkívül árnyalatosan fejez-
hetné ki negyedfél évtized magyar
színházművészetének fejlődését --
jogosan



állt ki az MSZMP 1957 nyarán tartott
országos értekezletén vívmányaink vé-
delmében s egy felelős, átgondolt kor-
rekció igényével: „Sokan ma is tagadják
hatalmas kulturális eredményeinket. Ilyen
eredmény a munkásosztály kultúrszomja,
amely megmutatkozik a könyv-olvasástól
a színházlátogatásig. Az eredmények
elismerése mellett azonban elemeznünk
kell a hibákat, nehogy újra el-kövessük
azokat."

Tőle idézhetjük annak az országos
„kultúrszomjnak" a megragadó képeit is,
amelyeket az MDP II. kongresszusán,
1951 februárjában rajzolt az új magyar
színház működésének társadalmi vissz-
hangjával kapcsolatban: „Tapasztalataink
azt mutatják, hogy a mezőgazda-sági
dolgozókban erős kultúréhség él, és ezt a
kultúréhséget sem tájszínházaink, sem
vidéki vendégjátékaink nem tudják
kielégíteni. Egyszer megbeszélést
rendeztünk a Tartuffe előadása után, és a
legnagyobb meglepetésünkre a vita úgy
kezdődött, hogy meg akartak bennünket
verni. Felelősségre vontak: hol voltak
maguk mostanáig? Miért csak most
hoznak nekünk színházat? A pécsi táj-
színház egyik előadásán elromlott a vil-
lany, a közönség szétszaladt, és otthonról
karbid- meg petróleumlámpákat hozott,
hogy az előadást folytathassák, miközben
őrizték a társulatot, hogy a sötétben el ne
szökjenek." De megtoldhatjuk ezt
 valamelyest korábbról - Márki Géza
szolnoki igazgató beszámolójával, ame-
lyet 1950 szeptemberében tartott a Magyar
Színház- és Filmművészeti Szövetség I.
színházi konferenciáján: „találkoztunk
nyílt országúton, tanyaköz-ponttól négy
kilométerre parasztasszonyokkal és
emberekkel, akik széket cipeltek
magukkal, hogy a kultúrotthonban
láthassák az előadásunkat". A paraszt-
emberek napszámot, téglát ajánlottak meg
a régimódi művelődésházak átépítéséhez,
színházi vendégjátékok fogadására való
alkalmassá tételéhez.

Lássuk mármost a magyar színházmű-
vészet megítélését az ötvenes évek első
felében. Az MDP II. kongresszusán -
Rákosi Mátyás politikai-gazdaságpolitikai
tárgyú fő referátumát kiegészítve - Révai
József a filmművészet rövid méltatásával
kezdte a művészeti terület eredményeinek
latolgatását. „Új drámairodalmunkat segíti
színjátszásunk fejlődése
 hangzott a további értékelés. - Egész
sor kitűnő színésztehetség bontakozott ki a
szemünk előtt az utóbbi egy-két esz-
tendőben." Ezt követi a képzőművé-

szet, zene minősítése: itt érzékeltette
Révai a közelmúlt legtöbb gondját. Á
művelődéspolitika kifinomulatlan esz-
közei, módszerei - a mából visszatekintve
- alighanem ezeken a területeken okozták
a legtöbb kárt, bár az is valószínű, hogy
ebben a szférában mutatkozott a
legnagyobb ellenállás a művészek részé-ről
is egy nyitottabb, a közönség felé
bátrabban és önzetlenebbül tárulkozó
szemléletmód vállalása iránt.

Majd hosszabban és külön bekezdé-
sekben tárgyalja Révai az irodalom hely-
zetét; szemmel láthatólag ebben a közeg-
ben mozog a legotthonosabban, a torzult
mozzanatok ellenére is itt a legplasz-
tikusabb az értékelés, érvelés.

Révai - bizonyára nem pontatlan -
megfogalmazásából már kisejlik a művé-
szet ágazatainak az a hierarchiája, amely-
nek csúcsán az irodalom helyezkedik el;
minden más csupán árnyalja a képet, s
ahol számításba jöhet: az a kulcskérdés,
segíti-e az illető művészeti ágazat az
irodalom kibontakozását vagy sem.

Persze a helyzet mégsem ilyen egysze-
rű. 1951 októberében, a Magyar Színház-
és Filmművészeti Szövetségnek - immár
második - konferenciáján Révai a köl-
csönösség szempontját is hangsúlyozza,
nem találván kielégítőnek a színház, a
film és az irodalom viszonyát. Sőt: egy
sajátos szögből - a tömegművészet as-
pektusából (kár, hogy Révai nem dolgozta
ki alaposabban tömegművészet-
koncepcióját) - színház és film különös
jelentőséggel bír Révai József szerint:
„egyes íróink fokozódó érdeklődése el-
lenére a dráma és a film iránt, íróink zö-
me, irodalmi életünk zöme nem fordul
kellő érdeklődéssel a színpad és a film
felé, nem értékeli a színházat, a filmet
kellőképpen, mint a leghatásosabb, leg-
fontosabb tömegművészetet". Azonban
objektíve kitetszik itt mégis a rangkü-
lönbség.

Mivel tehát ekkoriban a film és a szín-
házművészet akarva-akaratlan egymásra
utalva, „kéz a kézben" haladt - ezt fejezte
ki a közös művészeti szövetség intézmé-
nye is -, nem érdektelen részletesebben
idézni Révai elemzésének egyik passzusát
a színház- és filmterület II. konferen-
ciáján: „a film és a színház, bár kölcsönö-
sen, de sokszor formálisan, baráti és sze-
relmi nyilatkozatokat tesznek egymás-
nak, még nem barátok, még nem segítik
egymást, még inkább konkurrensek. Á
színház a legjobb esetben néha kisegíti, de
nem segíti a filmet. Még túlságosan az

eleven az egyik és másik terület

művészeinek gondolkodásában, ami a
színházat és a filmet elválasztja egymástól,
és nem az eleven, nem az él bennük, ami
közös". Ennek a helyzetnek az okait Révai
nem csekély részt abban látja, hogy „a film
ideológiailag, elméletileg, az eszmei
tartalom iránti fogékonyság, az emberi
tartalom fontosságának felismerése
dolgában erősen el van maradva a szín-
házhoz képest". Egy efféle szintkülönbség
feltételezésében van is igazság, bár
 látni fogjuk - a színházelmélet
fejlődése csöppet sem zavartalan, a túlzott
ideologizálás a szakmai-mesterségbeli
szem-pontoktól elkülönülő folyamattá
válik
 s „fő vonallá" -; a
Sztanyiszlavszkij módszer hasznosítható
mozzanatai is el-sikkadnak, a polgári-
kispolgári formalizmus üldözése
közepette kialakul a formalizmusnak egy
új - szocialistának mi-nősített, és
természetesen, nem formalizmusnak
tekintett - változata, a sematizmus a
színházművészetet is átjárja.

Különös tendencia ez. Révai, aki - leg-
jobb meggyőződése szerint - tűzzel-vassal
harcol ellene az irodalom területén,
meglepetve tapasztalja a színház- és film-
művészeti szövetség II. konferenciáján,
hogy a sárkány levágott fejei a színpad
függönye mögül is előkandikálnak. Mik
az előzmények ? Színházművészetünk
magabízó helyzettudatát, önértékelését jól
tükrözi 1951 tavaszán Kende István
tanulmányának egy megállapítása: „Á
magyar filmgyártás a felszabadulás, de
főként az államosítás óta jelentős fej-
lődésen ment keresztül. Ez a fejlődés
alapvonásaiban lényegében párhuzamos
művészetünk egyéb ágai, elsősorban iro-
dalmunk és színházművészetünk fejlődé-
sével." Tehát „lekörözéstől" egyelőre nem
kell tartani, színházművészeink
nyugodtan foglalatoskodhatnak belterjes
ügycikkel, s Révainak van mit csodál-
koznia azon a túllicitáló buzgóságon, ami
ekkoriban jellegzetes. Mert senki sem
követelte „felülről", hogy visszamenőleg
marxizálják a színháztörténet nagy
alakjait, Shakespeare-t mindenek-előtt (s
ez korántsem csupán metafora, hanem
meggyőződés, munkahipotézis, rendezői-
színészi koncepció volt!); hasonlóképp
nem „fentről" származott az
„osztályharcos" színjátszás - erősen pro-
letkultos színezetű, a társadalmi-ideoló-
giai folyamatokat vulgarizáló célkitűzése,
s ebből következőleg - mint Révai is
észrevette - a túlságos modernizálás s az
erőltetett archaizálás két véglete.

Nem volna sok értelme utólag - vala-
miféle bűnbakkereső filologizálással



kikutatni: honnét, kitől s mikor eredt a
szoros tematikai tervezés - nyilvánvalóan
hamis érvényű gazdaságpolitikai
párhuzamot sugalló - gondolata (nem csak
nálunk volt ez így, s külföldön ma sem
ismeretlen a módszer), ám kétségtelen: már
1950-ben, a színház- és filmművészeti
szövetség első konferenciáján példát
óhajtanak venni a filmgyártástól, amely
konkrét tématervet dolgozott ki. (E
konkrétságra példa: „Hogy lett Muszka
Imre sztahánovista? A Dózsa
termelőcsoport küzdelme a legjobb cso-
portcímért.") Révainak így a II. konfe-
rencián már csak építenie kell az efféle
„kezdeményezésekre", s - a sematizmus
elleni küzdelem ürügyén - „a fő állami
kérdésekkel" való foglalkozást, a jelen, sőt:
a jövő bemutatását jelöli ki a művészet
céljául. Ennek megvalósításához pedig a
legfőbb biztosíték és módszer: „Az állami
tematikai tervet a színház területén
ugyanúgy, mint a film területén, össze kell
kapcsolni az írók alkotó terveivel.
Kívánatos lenne, hogy az írók alkotó
programja, az írói terv párhuzamos lenne
az állami témakörrel, az állami alkotó
tervvel. De miután ez nem minden további
nélkül van így, ezért van szükség a párt és
az állam részéről tervezésre, az írói ihlet
bizonyos irányítására. Persze nem úgy,
hogy megkötjük az író kezét a témakör
felváltásánál a téma aprópénzé-re."

Vagyis a megmerevedés folyamata a
művészeti közéletben is valamiféle ördögi
kört alkot; nem tudni pontosan: kí a
kezdeményező, s ki a végrehajtó; a szere-
pek fölcserélődnek. S nincs ok a folya-
matot kísérő lelkesedés őszinteségében
kételkedni, bár a serkentés buzgalmába
mind több gyanús mozzanat vegyül, s a
vélt avagy valódi hibák feltárását követő -
szinte mámoros - önkritika is divattá,
kötelező rituálévá lesz, a mindenütt ólál-
kodó ellenség árnyéka ijesztő méretűvé
növekedik.

Ebben a szellemben Révai józan in-
telmei egy szövetségi politika gyakorlati
érvényesítésére vonatkozólag pusztába
kiáltott szavaknál nem többek: „Olyan
kérdéseket kell felvetni, elvtársak, és úgy
kell őket felvetni, hogy Somlay és
Makláry, hogy Gózon és Tolnay Klári és
Dayka Margit részt vegyenek, kedvvel és
élvezettel vegyenek részt ezekben az
alkotó vitákban." Az - általa is! - erősödő
személyi kultusz légköré-ben Révai József
hiába küzd a szektás felfogás, a
diktatorikus vezetési stílus ellen.
Tehetetlenségi nyomaték hat mát

- a személyi kultusz vonzáskörében -, s
nem tudni: figyelmeztetés avagy bátorítás
hangzik-e Révainak a színházi élet
antidemokratikus jelenségeire reagáló
szavaiból: „Az egyszemélyi felelős veze-
tés hogy ne diktatúráról beszéljek - elve
természetesen nemcsak a gyárakra
vonatkozik, hanem a színházakra nem
kevésbé." Nem érteni pontosan: a dikta-
torikus rendezési elv, módszer ellen fog-
Ial-e állást, vagy csupán azt kifogásolja,
hogy ennek a problematikája vált a II.
konferencia legfőbb vitakérdésévé.

Az 1953-as változásokat, frakcióhar-
cokat, kísérleteket követőleg, 1954 revi-
zionista, bár az oldódást is segítő fordu-
latának időszakában a Szabad Nép már-
cius 15-i cikke kizárólag az irodalom fel-
adatait taglalja, ezek - mutatis mutandis -
alkalmazása válik immár a többi művé-
szeti ág egyetlen tájékozódási Iehetősé-
gévé. Rákosi beszámolója az MDP 1[I.
kongresszusán 1954 májusában a művé-
szet lényegében változatlan hierarchia-
viszonyait tükrözi: „Számottevő sikereket
ért el itthon és külföldön a magyar film,
mely továbbfejlődött az új élet és a
történelmi témák ábrázolásában. Fel-
lendülőben van a színházi kultúra." Ez
alkalommal is külön elemzés jut az iro-
dalomnak. Az idézett megfogalmazásban
kifejeződő értékelés azonban film és
színház fejlődésének ütemkülönbségét is
sejteti. Úgy fest -- s a valóság megerősíti
ezt a benyomásunkat -: a színházművé-
szet fölénye s már a mellérendeltség vi-
szonya is a múlté színház és film vonat-
kozásában. Idáig vezetett a film adta fel-
adatok lebecsülése színészeinknél, ami -
ahogyan a filmterület egyik prominens
vezetője, Révai Dezső fogalmazta meg
1952 elején - „még régi örökség az üzlet-
filmek korából".

Közben pedig végbemegy a színpadi
műfajok értékelése és átértékelése. Á po-
zitív hőssel, a dráma különféle változa-
taival kapcsolatos problémák mellett -
például - a vidám - „azelőtt könnyű" -
műfaj helyzetmeghatározása zajlik 195 z-
ben. 1954-től a szórakozás igényei mind
bátrabb hangot kapnak; ez év végén a
Fővárosi Operettszínház az ötödik jubi-
leumát ünnepli, s kétnapos értekezleten
tárgyalják meg az operett történetét, tí-
pusait, fejlődésének lehetőségeit s az eb-
ből adódó feladatokat. A műfaj népi
gyökereire mutatnak rá - némi csúsztatás
és parttalanítás árán -, nem véletlen, hogy
épp a Zenés Népi Dráma Színháza
elnevezés merül föl mint e műhely
tevékenységének hívebb megha

tározása. Kétségkívül nagy szellemi-
művészi erőfeszítések rejlettek a Fővárosi
Operettszínház eredményei mögött:
Kossuth-díjas alkotók egész sora műkö-
dött közre, a legjava zeneszerzők vállaltak
feladatokat itt, Apáthi Imre formátumú
művészek rendeztek előadásokat.
Valamiféle belterjes öntudat vált uralko-
dóvá - tükrözve a magyar színházművé-
szet egészének helyzetét -; a Szelistyei
asszonyok mint a haladó történelmi ha-
gyományok ápolója jelenik meg a zenés
műfaj szakmai önértékelésében, az
Aranycsillag című játék pedig szinte a
jövőbe látás fénykoszorújával tündököl -
utólag: a Néphadsereg 1954-es árvízi
helytálllását anticipálta a lelkes konferen-
cia szerint, amelynek büszke tanulsága:
„igenis, az operett politizáljon". Szívesen
fogadott szocialista exportcikké válik az
1954 novemberében új betanulásban
színre vitt Csárdáskirálynő (Szinetár
Miklós becsvágyó rendezése), sőt: úgy-
szólván a magyar kultúra követeivé az
előadás szereplői.

Mindez némiképp fényt vet a színház-
elmélet viszonyaira is. Ellentmondást
érzékeltet maga a tény, hogy az elméleti
munka fő letéteményese - úgy látszik - a
Magyar Színház- és Filmművészeti Szö-
vetség tudományos osztálya ( A z operett
kérdéséről folyt tanácskozás anyaga is itt
jelent meg, a Színházművészeti írások című
sorozat 5. - kőnyomatos - füzete-ként).
Szinte az egyetlen forrás a szovjet
színházelmélet volt, ám Sztanyiszlavszkij,
Pudovkin - s mások - közvetett vagy
személyes útmutatását sokszor változtatás,
nemzeti-szakmai hagyományainkhoz való
alkotó alkalmazás nélkül próbálták követni
színházművészeink (ezt olykor szovjet
vendégeink is szóvá tették). Egyfelől a
naturalisztikus aprólékosság vált
uralkodóvá, másrészt azonban - az új
magyar dráma kifejlesztését célzó, s ezért
elsődlegesnek tekintett feladatok kapcsán -
az igényesség könnyen mint áligényesség,
arisztokratizmus részesült durva
elmarasztalásban. (Á drámairoda-lom 1950
táján - furcsa módon - a szín-házművészet
alávetettjeként, függvénye-ként szerepelt a
szakmai tudatban, holott az irodalom maga
egyre inkább a politika érdeklődésének
középpontjába került, egyre
veszélyesebben öltöttek irodalmi arculatot
a megválaszolatlan vagy roszszul
megválaszolt politikai-gazdaságpolitikai
kérdések - gondoljunk a Déryvitára stb.)
Termékeny eszmecserék, színházi viták
alig adódtak (a Színház-és Filmművészet
hasábjain például az



Ifjúsági Színház Légy jó mindhalálig-elő-
adása - Both Béla rendezésében - vált ki
195 2-ben némiképp keresettnek ható po-
lémiát).

Ami pedig a színházak játékrendjét - s
jelentős mértékben a hagyományokhoz
fűződő viszonyt - illeti: az a bizonyos
ajánlólista - 1947 elejéről - nem vesztette
érvényét. A hazai s a világirodalmi
klasszikusok műsoron vannak. Am köz-
ismert például, hogy Madáchtól A z ember
tragédiája csak az 1955. január 7-i új
betanulásban került színre ismét, Gellért
Endre, Major Tamás és Marton Endre
közös rendezéseként: Lukács György 195
5-ős tanulmánya próbálta „indokol-ni" a
késlekedést, ugyanis Lukács nem
módosította véleményét, ő továbbra is
elhibázott eszmeiségű-dramaturgiájú
műnek tekintette a Tragédiát, melynek
korábbi - főként a múlt rendszerben aratott
- sikereit az előadások illusztratív-
látványos jellegével hozta kapcsolatba.

A „nyugatinak" számító klasszikusok
vagy akár élő szerzők valamelyest hát-
térbe szorultak - nyilvánvalóan a hideg-
háborús viszonyok folytán, bár még így is
alig megmagyarázható módon -; például
Sartre csak 1956 elején és tavaszán jutott
újra színpadhoz; Molnár Ferenc - az
Olympiával - 1956 októberében vált
megint szalonképessé (a Petőfi Színház-
ban). Elgondolkodtató az olyan darabok
sorsa is, mint az Éjjeli menedékhely. 1956
tavaszán rendezte meg Bozóky István a
Madách Színházban, és mintha Doszto-
jevszkij, sőt Csehov is nehezen törne utat:
1954 bizonyos mértékig korszerűbb
értékfelfogása kellett ahhoz, hogy új be-
tanulásban Horvai István a Három nő-vért
színre vihesse ugyanott.

Számos - változatos értékrendet tükröző
- orosz és szovjet darab szerepelt
színházaink műsorán az ötvenes évek első
felében. Ezeknek az előadásoknak a
pozitív hozadéka kétségbevonhatatlan, de
az átvett értékekkel való gazdálkodás
nem volt kiegyenlített.

Shakespeare bizonyult ekkoriban is a
leghatékonyabb értéktényezőnek: a
Nemzetiben Gellért és Major, Nádasdy
Kálmán, a Madáchban Pártos Géza ren-
dezései fémjelezték a magyar színház-
művészet legjobb lehetőségeit.

S persze az új drámák, amelyek - a nagy
erőfeszítéseket megkoronázva -
mégiscsak létrejöttek, jelentős előadáso-
kat ösztönöztek. Mindenekelőtt Illyés
művei: A z ozorai példa (195 2), a Dózsa
György (1956), aztán - például - Déry
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Talpsimogatója (1954), Urbán Ernő bátor
és szellemes - az adott korszak politikai
„hátszelét" is okosan kihasználó - Ubor-
kafája (1953), Karinthy Ferenc történelmi
leltárt sugalló Ezer éve (1955), valamint
Németh László Galileije (1956), amely-
nek október 20-i bemutatóján - a Katona
József Színházban - a szerző - keserűsé-
gében is tisztességes - önvallomását a
tapsok olykor rendszerellenes tüntetéssé
igyekeztek torzítani. (A Bánk bán nemzeti
önérzetet sugalló egyes részletei sem
kerülték el ezt a sorsot - bár más vetü-
letben, s az autarchikus politikai elv, a
bukott szabadságmozgalmainkban is
győzelmeket láttató történelemfelfogás, a
béke frontján „nem rés, de erős bástya"
fellengzős önértékelésének kudarcaként
is.) Sarkadi Imre drámaírói kibontakozása
volt ennek a korszaknak a legszebb
meglepetése, egyszersmind igazolása (Út
a tanyákról - 1952, Szeptember - 1955 ;
Horvai, a Madách Színház műhelyében).
Mellette Hubay Miklós jelentkezése ér-
demel szót (Egy magyar nyár - 1954).
Ezekben a teljesítményekben a magyar
drámairodalom a hazai irodalom átlaga
fölé tudott nőni, egyszersmind a színház-
művészetet is visszatartotta a hierarchia
lefelé vezető fokaitól. A már említett ki-
tűnő rendezők - s mások - oldalán a szí-
nészek voltak az 1949-1956 közötti sza-
kasz hősei. Különféle nemzedékek érle-
lődtek egymás szintjére; Major Tamás,
Somlay, Bessenyei Ferenc, Básti, Pécsi
Sándor, Ladányi Ferenc, Lukács Margit,
Szörényi Éva, Horváth Teri, Tolnay Klári,
Sulyok Mária, Szirtes Ádám, Darvas Iván,
Soós Imre, Molnár Tibor, Gábor Miklós,
Mészáros Ági - hosszan folytathatnók -
egy tékozlóan gazdag színészet aranykorát
juttatják eszünkbe.

Nemzetközi anyagcserének, szakmai
tapasztalatok frissítésének lehetősége alig
nyílott. Miként az irodalom területén sem:
Sarkadi jellemző módon panaszkodik
1956 tavaszán, francia útján kelt
jegyzeteiben arról, hogy Shakespeare
magyar kiadásaival, fordításával méltán
büszkélkedhetik ugyan a nyugati érdek-
lődő előtt, de már tíz éve nem tudjuk, mi
történt a kortárs angol irodalomban.

Ám irodalmunk így is vezető ágazat
maradt a hivatalos művelődéspolitikai
értékrendben. A közvetlenebb tömegha-
tású művészeti ágak mezőnyéből a film
útja ívelt a legmeredekebben, s a néha
lebecsült társművészet végképp kisza-
badult a színházművészet gyámsága alól.

(Befejezése a következő számunkban)

RÓNA KATALIN

A színész hangszere
a beszéd

Beszélgetés Simon Zsuzsával

Színésznőként, rendezőként kezdte pá-
lyáját. Nevéhez mégis elsősorban a szí-
nészoktatás kötődik. Harmincnégy esz-
tendeje tanít a főiskolán, közben egy ideig
főigazgatóként is tevékenykedett. Simon
Zsuzsa nevét volt tanítványai, ahogy ő
mondja: gyermekei szeretettel és
tisztelettel ejtik. Talán nincs is olyan
egykori hallgatója, aki, akár magánbe-
szélgetés során, ne mondaná el, ne emle-
getné, hogy Simon Zsuzsa osztályába járt
a főiskolán. Volt tanítványai fölkeresik
tanácsokért, levelezése tanúskodik arról,
hogy a vidékre kerültek nemegyszer ily
módon kérnek ötleteket, tanácsokat egy-
egy szerephez, pályájuk alakításához. S a
kapcsolat tanár és tanítvány közt már csak
azért sem szakadhat meg, mert Simon
Zsuzsa új diákjaival el-ellátogat a vidéki
színházakba. Meg-keresi végzett
növendékeit, imigyen is figyelemmel
kísérve életüket, egyúttal a kezdőket
megismerteti a jövő feladataival,
lehetőségeivel.

- Rendkívül fontosnak tartom, hogy a
leendő színészek már jó előre megismer-
kedjenek a színészélet általános helyze-
tével, a feladatokkal, a lehetőségekkel.
Annál is inkább, mert többségük a főis-
kola elvégzése után egészen más hely-
zetbe kerül, mint amit megszokott. A fő-
iskolán természetesnek veszik, hogy reg-
gel nyolctól este tízig dolgoznak, tanul-
nak, próbálnak, s eközben a bentlakók-nak
nincs gondjuk lakásra, háztartásra.
Megszokják, hogy minden hallgató meg-
kapja a maga nagyszerű feladatát a vizs-
gaelőadáson, hiszen alkatuk szerint ál-
lítjuk össze a vizsga anyagát. Az élet
azonban egészen más : nem beszélek most
a budapestiek rohanásáról, inkább arról,
hogy vidéken, ahol van színészház, ott
többé-kevésbé a lakásprobléma megol-
dódik. De akkor még hátra van az élet-
forma kialakítása. Még az is gyakran elő-
fordul, hogy új szerep híján a színész, aki
este színpadon van, nem nagyon tud mit
kezdeni a hirtelen rászakadt szabad idővel.
Máskor a próba és a tájolásra indulás
között annyi ideje sincs, hogy
megebédeljen, éjszaka pedig, amikor
visszaérkezik, a büfében vagy a klubban


