
vagy egy-egy kritikust, leejtené valahová
helikopterről két előadásra, amikről sem-
mit nem tud, és azt mondanánk, hogy az,
amit X. rendezett, azt Y. rendezte, és amit
Y. rendezett, azt X. rendezte. Olvashat-
nánk a két cikk, a két értékelés közötti
különbséget.

Egy utolsó, nem jelentéktelen téma: a
magyar dráma kérdése. Azt a megfogal-
mazást, hogy „a magyar dráma stagná-
lása", ezt ugyan lehet hogy még el tudom
fogadni, de ez is erősen vitatható. Azt a
sajnálatos dolgot azonban, ami né-hány
nappal ezelőtt történt, azt csak szégyellni
tudom, a magam részéről is. Az történt
ugyanis, hogy a minisztérium né-
hányunkat összehívott a Színházi Inté-
zetbe, ahol egy olasz párt- és sajtókül-
döttséggel találkoztunk. Körülbelül
nyolcan voltunk ott magyar részről, és
körülbelül nyolcan olasz részről. El-
hangzott ott egy olyan mondat, hogy
Örkény halála óta a magyar drámairoda-
lom lényegében stagnál. De talán ennél
erősebben hangzott el. Es ez nem lett
volna baj akkor, ha mellétettük volna azt,
hogy „de ír ez meg ez, ír és működik,
létezik, és még vannak, ha nem is olyan
számban, mint hisszük, előadatlan dara-
bok a fiókokban". A kínos az volt, ami-
kor utána egy olasz, nagyon jól értesült
hozzászóló megkérdezte, hogy mi a véle-
ményünk nekünk Hubayról, Csurkáról,
Gyurkovicsról. Úgy emlékszem, talán
még mondott egy-két nevet -- tehát egy
olasznak kellett fölhívni a figyelmet a
magyar drámairodalomra és a magyar
drámaírókra. Hubay Miklós, még aznap
este nekem ezt nagyon szenvedélyesen és
jogosan méltatlankodva visszakérdez-te,
hogy lehet az, hogy neki egy firenzei
egyetemi tanár úgy meséli az összejöve-
telt, hogy azon neki, az olasznak kellett a
magyar drámairodalmat velünk szem-ben
propagálnia. Akkor is nagyon szé-
gyelltem magam, ha utólag ott megpró-
báltuk is a valóban kínos szituációt kor-
rigálni. Valami módon ez is ugyanebbe a
komplexumba tartozik, azért mondtam el.
Bizonyos irányzatainkkal, bizonyos
személyekkel, bizonyos irodalomról és
művészetről való elképzelésekkel nem
sáfárkodunk elég jól, elég tisztességesen.
Ha ennek a három hétnek valami ered-
ménye van, akkor az az, hogy a sebek
nagyrészt fölfakadtak, és egy olyan új
hangnem kezdődött el ezeken a vitákon,
amelyek azt a reményt keltik, hogy
valami visszament nulla pontra, és valami
közös, nagyon fontos munkát tiszta lappal
lehet folytatni.

KOLTAI TAMÁS

Színházi találkozóra
szükség van

Én nem vagyok olyan jó szónok, mint
Vámos László, ezért a felszólalásomat
írásban készítettem el. Mesterségem az
írott szó, és a pontos fogalmazás igénye
megköveteli, hogy a pontosvesszők,
vesszők, gondolatjelek átvitt értelemben
is a helyükön legyenek. Másrészt viszont
azért örülök annak, hogy előre elkészí-
tettem a beszámolómat, mert nagyon sok
hasonló vagy azonos gondolat van ben-
ne, mint Vámos László beszámolójában.
Ez azért jó, mert kiderül, hogy sok min-
dent hasonlóan látunk, anélkül, hogy
egymást befolyásolnánk.

Mielőtt erre rátérnék, szeretnék reflek-
tálni arra, amit nem szorosan véve az Or-
szágos Színházi Találkozó eseményeihez
és vitáihoz kapcsolva mondott el. A
Gyulai-idézet rendkívül meggyőző. Én
nem készültem föl hasonlóval, de azt
hiszem, ha most hazamennék, akár a
könyvtárban, akár a saját könyvtáramban
percek alatt olyan idézeteket tudnék
találni, amelyek kiegészítik a Gyulai-
idézetet. Vagy az ellenkezőjét mondják.
Persze örülök, hogy erre a „papír nélküli"

felszólalásra módom van, mert őszintén
szólva magam is éreztem, hogy
túlságosan szép, vagyis idilli az a kép, ami
most a találkozó alapján kialakult, s amit
az én leírt beszámolóm is tükröz. (Mind-
ettől függetlenül el fogom mondani.) De
naivság volt azt hinni, hogy a magyar
színházi élet ceterum censeója, ami most itt
elhangzott - s ami legalább tíz-tizenöt
éve, amióta hasonló összejövetelekre
járok, mindig elhangzik -, ezúttal kivé-
telesen elmarad. Ezt a refrént - hogy
mégis hozzak egy idézetet - már Vörös-
marty is gúnnyal említette, valahogy így:
„Minden színházi zűrzavarnak, elé-
gületlenségnek kútfeje s tápja színibírá-
latainkban van." Mármint egyesek sze-
rint. Én ezt ma sem érzem igaznak. Es az
elmúlt hetekben megvalósult vitákat,
beszélgetéseket - beleértve az Aczél elv-
társnál tartottat - pontosan azért érzem
fontosnak, mert rendkívül őszintén, azt
lehet mondani, keményen és „belülről"
hangzottak el a kérdések és a válaszok.
Azok is, amelyeket írásba foglaltunk, és
azok is, amelyeket szóban mondtunk el.

Én nem érzek diszkrepanciát sem az
Aczél elvtárshoz intézett írásbeli kérdések
és az ottani vita hangja, módszere,
tartalma között, sem a színikritikusok
írásbeli, sajtóbeli működése, ténykedése -
magyarul a színikritikák - és a vitákon
elhangzott, valóban nagyon kemény és
nagyon tisztességes bírálatok között.

Nem szeretnék kitérni Szász Péter ink-
riminált cikkére, aminek a bírálatával
teljes mértékben egyetértek. A kritikus
tagozaton belül magunk is keresünk egy
formát, aminek a segítségével állást foglal-
hatnánk bizonyos színikritikai megnyil-
vánulások szakmai vagy etikai jogo-
sultságáról. Felelősséget természetesen
egyetlen színikritikai megnyilvánulásért
sem vállalhatunk. Ilyen felelősséget leg-
feljebb a rovatvezető vagy a főszerkesztő
vállalhat. A mi dolgunk az, hogy olyan
légkört teremtsünk a tagozaton belül,
amely - valamiféle öntisztulási folyamat
során - kiveti magából a kritikusi tevé-
kenységgel szakmai vagy etikai szem-
pontból összeegyeztethetetlen megnyil-
vánulásokat. De még egyszer mondom,
nem érzek eltérést általában az írásbeli és a
szóbeli megfogalmazások között, sem a
hangnemet, sem a bírálat tartalmát te-
kintve.

Ami ezt a tartalmat illeti: a magyar
színház légköre pillanatnyilag elég ke-
véssé alkalmas arra, hogy őszintén, nyíl-
tan és a tartalmi kérdésekről beszéljünk.
Ennek okairól megpróbáltam írni a Kritika
májusi számában, úgyhogy nem sze-
retném elismételni, bár - gondolom - azt a
cikket nem mindenki olvasta. Csak annyit
tennék hozzá, hogy maga a fesztivál és a
vita azért volt jó, mert ezekre a lényegi
kérdésekre, ezeknek a kérdések-nek a
megtárgyalására lehetőséget adott.
Meggyőződésem, hogy akár az Aczél elv-
társnak írásban föltett kérdések, akár az
ottani vitán, beszélgetésen elhangzott
kérdések azért tűnhettek meglepőnek,
mert nem vagyunk hozzászokva ahhoz,
hogy ilyen nyíltan és őszintén beszéljünk
dolgokról. Ezt az őszinteséget vállalni
kell. Nem jó, ha a dolgokat titokzatosság
veszi körül. Tulajdonképpen egy roszszul
értelmezett, belterjes szemlélet alapján
megkérdezhetném, hogy egy nem
nyilvánosság elé szánt, „szakmaközi"
megbeszélés - tudniillik Aczél elvtárs
meghívása a kritikai tagozatba - mint
téma hogy kerül most ide. De nagyon jó,
hogy idekerült. Ha a vitás kérdések - be-
leértve a Nemzeti Színház kérdését és
más, a magyar színházi élethez
kapcsolódó kérdéseket - a sajtó
nyilvánossága



előtt a maguk teljes terjedelmében megje-
lenhettek volna, illetve ha azokra a meg-
jegyzésekre, illetve azokra a vélemények-
re, amelyek az egyes előadásokról szóló
kritikákban igenis elhangzottak - mert
mielőtt bárki azt gondolná, hogy akadá-
lyoztatva vagyunk kritikusi tevékenysé-
günk folytatásában, ezt szeretném meg-
cáfolni -, tehát ha az egyes kritikákban,
összefoglalókban és egyéb cikkekben el-
hangzott véleményekre odafigyelnek, akkor
ezek a kérdések most nem tűnnének
inszinuációnak. Mert ezek pontosan
ugyanazt az álláspontot tükrözik (az el-múlt
évtized színházi fejlődéséről, a különböző
színházi műhelyekről, így a Nemzeti
Színházról is), mint amelyek az Aczél
elvtárshoz intézett kérdésekben is
megfogalmazódtak - csak most már való-
színűleg sarkítottabban. De kérdezem,
tudnak-e Önök alkalmasabb helyet és
pillanatot mondani ezeknek a kérdéseknek a
föltevésére? Ez egy olyan pillanat, amikor a
kritikust nem egy ki-nyomtatott újságpapír
jelenti, hanem ott ülünk szemtől szemben, s
bár a kérdéseink nem voltak névvel aláírva,
de mindenki felelt vagy felelhetett
önmagáért. Véleményem szerint - és ebben,
gondolom, Vámos László meg fog engem
erősíteni - nem úgy beszélgettünk, mint
akik nem vállalják ezeket a kérdéseket,
vagy nem tesznek fel olyan kérdéseket,
amelyek adott esetben közvetlenül a kul-
túrpolitikának szólnak.

A Gyulai-idézetben valami olyasmi volt
- feljegyeztem, bár sajnos nem pontosan-,
hogy a kritikusok kellő információ
hiányában vagy pletykainformációk alapján
rosszul és hiteltelenül nyilatkoznak egyes
kérdésekről, színigazgatókat akarnak
leváltani stb. S hogy ez nem változott. Nem
tudom, honnan szerezték információikat az
akkori színikritikusok, de tartok tőle, hogy
nem Hóman Bálinttól, aki tudvalevőleg
kultuszminiszter volt, és akinek a kötetében
a saját kritikusgúnyoló véleménye mellett a
Gyulai-idézet is szerepelt. De ha ezt a
gondolatot is a mában folytatjuk, akkor azt
már nem mondta el Vámos László, ami az
Aczél elvtársnál lezajlott beszélgetésnek
egyik sarkpontja volt. A kérdések között is
szerepelt, hogy a színikritika érzi: bizonyos
információhiányban szenved. Vagyis nem
kapunk információkat az egyes döntésekről
és a döntések mögötti megfontolásokról,
meggondolásokról. Ezt Aczél elvtárs
elismerte. Azt hiszem, hozzánk intézett
bevezető szavainak az volt az egyik
sarkalatos pontja, amikor

Lukáts Andor (Liliom) és Nagy Sándor Tamás (Ficsúr) a szolnoki Liliom előadásában
(Szoboszlai Gábor felv.)

bíráló éllel megkérdezte, miért tesszük fel
úgy a kérdéseket, hogy hogyan döntött a
kultúrpolitika ebben és ebben a dologban,
vagy miért döntött így, hogyan magyarázza
ezt a kultúrpolitika, mit szándékozik tenni
stb. Vegyük tudomásul: mi is a
kultúrpolitika vagyunk, ne tegyünk úgy ,
mintha a színikritika nem volna a
kultúrpolitika része. Ezután viszont azt
mondta - és a múltra visszavetítve is
hangsúlyozta --, hogy valóban hiányzott a
kellő információcsere, és ezen a jövőben
változtatni kell.

Hogy az Aczél elvtárssal való találko-
zóról itt említés történt, azt az igényt jelzi -
ami ebben az esetben Vámos Lászlóé is és a
miénk is -, hogy nyíltan, őszintén
beszéljünk a dolgokról. Akár a Nemzeti
Színház kérdéséről. Bár nem hiszem, hogy
a Nemzeti Színház kérdése e perc-ben ide
tartozik. De ha már szó esett róla: a mi
kérdéseink között a dolognak nem a
személyes oldala szerepelt. A magam
részéről - most csak egyes szám első
személyben beszélhetek - soha nem
akartam, és nem is akarok olyan értelem-
ben kultúrpolitikai kérdésekbe avatkozni,
hogy bármilyen személyre vagy sze-
mélyekre vonatkozó konzekvenciáiban
állást foglaljak. Arról írok, amit látok, és a
véleményemet próbálom róla el-mondani.
Általában a színikritika nem is annyira a
Nemzeti Színház problémájáról beszélt -
kivéve bizonyos vitacikkeket -, hanem a
Nemzeti Színház e lőadásairó l . Mi azt
kérdeztük - ott és akkor -, hogy végül is
miért nem vette figyelembe a kultúrpolitika
(most muszáj ezt a meg-különböztetést
használnom), legalábbis egy nyílt vagy
szakmán belüli vita erejéig mindazt, ami a
Nemzeti Színházban mint esztétikai érték
megvalósult. Es amit a színikritika
visszaigazolt. Most nem akarok nagyon
pongyolán vagy nagyon félénken
fogalmazni. Csak a magam véleményét
mondom el. Az utóbbi négy-öt év legjobb
előadásai Budapesten a Nemzeti
Színházban jöttek létre. Füg-

getlenül attól, hogy a kinevezett igazgató
hátulról járt-e be a színházba vagy elöl-ről.
Én általában rendkívül fontos kérdés-nek
tartom, hogy ki az igazgató, de abban az
esetben, ha jó előadások jönnek létre,
kevésbé érdekel, hogy melyik kaput
használja. Engem tehát - azért mondom
megint csak egyes számban, mert nem
akarok kollégáim nevében nyilatkozni -
ebben a kérdésben csak az érdekelt, és az
érdekel ma is, hogy ezekről a kérdésekről,
beleértve a Nemzeti Színház kérdését,
miért nem jöttek létre nyilvános viták,
miért nem ismertük meg egy-más
álláspontját, miért nem mondták el a felek
kölcsönösen, hogy mi a kifogásolni-való
vagy mi az értékelnivaló a Nemzeti
Színház négy-öt éves működésében. Ez is
„információcsere". Es a végül ki nem
osztott színikritikus díj is. (Egyéb-ként erre
vonatkozó írásbeli kérdéseink is voltak.)

Pár szót még az olasz vendégekkel való
találkozásról, amin én is ott voltam. Az az
érzésem, hogy itt egy félreértés áldozatai
vagyunk. Mert ha jól emlékszem, az
olaszok azt kérdezték tőlünk, hogy az
utóbbi egy-két vagy két-három évben
születtek-e olyan új előadások, illetve új
darabok, amelyeket ők nem ismernek, és
amelyeket mi jó szívvel tudunk ajánlani.
Azt hiszem, hogy erre a kérdésre nem
válaszoltunk rosszul. Giannoni úr, a fi-
renzei Rassegna fesztivál igazgatója, akit
régről ismerek, és akinek a magyar szín-
házról való gazdag tudása engem minden
alkalommal lenyűgöz, valóban megemlített
kiváló drámákat és drámaírókat. De ezek a
drámák tíz-tizenöt évesek. Például a
Nagyv iz i t e t említette. A Deficitet. És
amikor megkérdezték, hogy ezeknek a
drámáknak a kiváló íróit a magyar szín-ház
reprezentatív képviselőinek tartjuk-e,
akkor azt hiszem, elég meggyőzően
mondtuk, hogy igen, természetesen,
hogyne. Inkább az új, fiatalabb drámaíró-
nemzedék drámáival szemben voltunk
szűkkeblűek, ezeket ugyanis elfelejtettük



megemlíteni. Ezt aztán helyettünk Bőgel
József pótolta, így igazából emiatt sem
kell szégyenkeznünk. S ha már külföldi
megítélésünkről van szó, illetve arról,
hogy külföldiek rólunk alkotott véle-
ményére hivatkozunk, akkor ezt követ-
kezetesen kell tennünk. Nemcsak az írók,
hanem a rendezők esetében is. Ez ugyanis
ténykérdés, és könnyen ellen-őrizhető,
amikor például egy jelentős kül-földi
fesztiválra nem azt az előadásunkat
hívják meg, amelyiket hivatalosan külde-
ni szeretnénk, hanem egy másikat. Es ez a
vélemény gyakran egyezik a színikriti-
káéval.

Ami pedig azt illeti, hogy a Gyulai ál-
tal felsorolt negatívumoknak köszönhe-
tően a színikritika sohasem tudott és ma
sem tud tekintélyt szerezni vagy hatni a
színházi életre . . . Hát nem tudom .. .
Igazában az mutatja ennek az ellenkező-
jét, hogy ahányszor szó esik a színházról, a
színikritika mindig mint a bűnök tár-háza
vagy kincsesbányája szerepel.

És most örülve annak, hogy írott be-
számoló áll a rendelkezésemre, sine ira et

studio elmondom néhány észrevételemet
arról az eseményről, amelynek értéke-
lésére idejöttünk.

Azzal szeretném kezdeni, ami számom-
ra ennek a színházi találkozónak a legna-
gyobb eredménye. Hogy tudniillik létre-

jö t t . Hogy most itt ülünk, és olyan elő-
adásokról beszélünk, amiket láttunk. Vagy
legalábbis sokan láttak közülünk. Tehát,
hogy nem általában beszélünk a
színházról, nem látatlanban beszélünk a
színházról, nem hallomás alapján beszé-
lünk a színházról, hanem a látottakról
beszélünk.

Borzasztó nagy eredmény. Aki ismeri a
mai magyar színház légköri viszonyait, az
tudja csak igazán, hogy mekkora.
Mostantól fogva mindenesetre valamivel
tarthatatlanabb lesz az a nézet, hogy nem
nézzük meg X. vagy Y. színház előadásait,
mert akkor esetleg revideálnunk kell azt a
prekoncepciót, amit látatlanban kiala-
kítottunk róla. Nem mondom, hogy tel-
jesen tarthatatlan lesz, de valamivel talán
tarthatatlanabb.

Tehát az első, amit nagyon nyomatéko-
san hangsúlyozni szeretnék, az, hogy en-
nek a találkozónak a minimális eredmé-
nye egyben maximális eredmény. Hogy a
találkozó csakugyan találkozó volt, hogy
az előadásokat követő napokon a pro-
dukció létrehozói - színészek, rendezők,
dramaturgok, adott esetben drámaíró -
összeültek más színészekkel, rendezők-
kel, sőt kritikusokkal, és nagyon nyíltan,

nagyon őszintén, adott esetben nagyon
keményen, de legalábbis azokon a vitá-
kon, amelyeken részt vettem, mindig
tisztességes disputában kicserélték véle-
ményüket a látottakról. Még egyszer: a
látottakról.

Ennek az egyszerű módszernek az
eredményessége - nem tudom, észre-
vették-e - meglepő. Néhány mítoszt si-
került legalábbis megkérdőjelezni. Pél-
dául az istenhátamögötti, művészet alatti
színház mítoszát. Például a minden elő-
adásában fenegyerekeskedő, extravagáns-
ellenzéki színház mítoszát. Például a
„mindenáron új magyar drámát" szem-
lélet mítoszát. Neveket és címeket nem
mondok, egyrészt mert mindannyian
tudjuk, miről beszélek, másrészt mert a
jelenségre más összefüggésben még sze-
retnék visszatérni. Most csak annyit: ki-
derült, hogy színházi életünkben koránt-
sincs annyi összebékíthetetlen szemlélet,
mint gondoltuk. Kiderült, hogy eltérő
színházfölfogású színházi embereknek
van hasznos, megértő, elismerő vagy
vitázó véleményük egymás munkáiról.
Vagyis van, lehetséges valamiféle köz-
hasznú kommunikáció színházi életünk
különféle teátrumi típusai, illetve azok
képviselői között, függetlenül attól, hogy
Budapesten vagy vidéken dolgoz-nak,
azonos generációba tartoznak-e vagy
sem, Kossuth-díjasok-e vagy csak Jászai-
díjasok (esetleg azok sem), főrendezők-e
vagy „csak" rendezők.

Az az egészségtelen izoláció, sőt sze-
paratizmus, ami jellemezni látszik szín-
házi életünket, az előadásokon és a vitá-
kon nem volt tapasztalható. ()szintén
szólva ezt az eredményt nem mertem
volna előre megjósolni. Tartottam attól,
hogy úgy fogunk viselkedni, mint az az
ember, akit bizonyára ismernek Henry
Bergson anekdotájából. Az illetőtől
megkérdezték, miért nem sír a szentbe-
széd hallatán, amikor pedig mindenki a
könnyeit hullatja. Azt felelte: „Nem
ehhez a plébániához tartozom."

Nos, örömmel jelenthetjük, hogy bár a
viták résztvevői különböző plébániák-
hoz tartoznak, képletesen szólva sírtak is,
nevettek is a szentbeszéd, vagyis az
előadások láttán-hallatán (azt már nem
tudom, hogy mindig ott és akkor, ahol és
amikor az előadás létrehozói szerették
volna), de mindenesetre nem abból az
eleve eldöntött álláspontból indultak ki,
hogy csak a saját plébániájuk szentbe-
szédéhez van közük, azt fogadják el egye-
dül hitelesnek.

„De már kissé sok is", mondhatnám

a Horatio erényeinek dicséretében magát
túlságosan elragadtató Hamlettal. A ta-
lálkozó ege persze nem ennyire felhőtlen,
ezt magam is tudom, és a dolog egy-két
részletére még rátérek. De nem lehet elég-
gé aláhúzni azt az erényt, hogy álviták,
levegőben beszélések, árnyékbokszolás,
fantomokkal csatázás helyett végre
konkrét színházi előadásokról, azok
megvalósult esztétikai eredményeiről
vagy hiányosságairól volt, van szó.

Tehát konkrétan. A találkozó munka-
hipotézise alapján tizedegy vidéki szín-
ház a legjobb produkcióját hozta el. Az
eredeti terv szerint a fővárosi színházak is
részt vettek volna, valahogy úgy, hogy a
másnaponként lezajló vidéki bemutatók
között, azokhoz igazodva folyamatosan
műsorra tűzik az évad fontosnak ítélt
darabjait. Ez az elképzelés részben for-
mális, hiszen a fővárosi színházak amúgy
is játszanak a találkozó alatt, részben
nehezen kivihető, mert néhány színház -
például az elmaradt bérleti előadások en

suit-szerű pótlása miatt - eleve leszűkített
repertoárral játszott az évad végén.
Végül is a fővárosi színházak formailag
nem voltak jelen a találkozón. Erre a
kérdésre is szeretnék később még vissza-
térni.

Részben problematikusnak érzem azt
az elvet, hogy minden színház az általa
legjobbnak tartott előadását hozza el.
Nem is az elv ellen van kifogásom - pon-
tosabban az elv ellen csak annyiban,
amennyiben a gyakorlat azt mutatja: ez
az elv nem realizálható. A cél persze vilá-
gos: az adott évad legjobb produkciói
találkozzanak, ezzel kialakítva valami-
féle összképet. S azt is szokták mondani,
hogy egy művészetet a legjobb eredmé-
nyei szerint kell megítélni. Ugyanakkor a
valóságban két színház nem is az elmúlt
évad produkciói közül választott, másik
kettő különböző okok miatt nem az
eredetileg benevezett előadását hozta el.

Itt pontos különbségeket kell tennünk.
Volt olyan színház, amelyik a saját elha-
tározásából nem az idei legjobbját vá-
lasztotta. Akadt olyan is, amelyiknek a
választását fölülbírálták. És végül elő-
fordult, hogy technikai okokból kellett
változtatni, vagyis nem sikerült biztosí-
tani a kiválasztott előadás megfelelő szín-
padi föltételeit.

Úgy gondolom, hogy akár változik a
jövőben a találkozó szellemi vagy szer-
kezeti koncepciója, akár nem - tehát ak-
kor is, ha ragaszkodunk az úgynevezett
legjobb produkció fikciójához, akkor is,
ha nem -, mindenképpen olyan helyzetet



kell teremteni, amelyben egyrészt a szín-
házak nem tartanak attól, hogy elhozzák a
szívük szerint választott produkciójukat,
másrészt lehetőségük is van rá, hogy
megtegyék, vagyis mind a szellemi, mind a
technikai föltételek adottak a befogadá-
sukra.

Mit értek szellemi föltételeken? Azt,
hogy a magyar színházi szakma, a magyar
színházi közvélemény vállalja mind-azt,
ami a magyar színházakban létre-jött.
Vállalja akkor is, ha esetleg vitat-ható,
vállalja akkor is, ha várhatóan föl-fokozott
érdeklődést kelt a közönség körében;
vállalja, hogy kielégíti ezt az érdeklődést,
tehát kifutást biztosít a siker-nek, és ezzel
elkerüli, hogy a kifutáshoz nem jutott siker
feszültséget okozzon vagy hisztériába
forduljon; és végül vállalja, hogy nyílt
vitafórumot nyújt az előadásnak, mind a
sajtóban, mind nyilvános szakmai
beszélgetésen, ahol az előadást mint
színházi műegészt elemzik, minden
esztétikai és ideológiai konzekvenciájával
együtt, a mai magyar valóság
összefüggésében. Ezt értem tehát a
szellemi föltételeken, hangsúlyozva, hogy
a készség ezek megteremtésére egyszerre
függ színházon belüli és színházon kívüli
tényezőktől, attól a kölcsönös eltö-
kéltségtől, amely első számú feladatnak
tekinti, hogy tiszta, nyílt, bele- és félre-
magyarázásoktól mentes légkört teremtsen
egy-egy előadás körül.

A technikai föltételek biztosítása nem
kevésbé lényeges. Mindannyian ismerjük
és ezen a találkozón is lépten-nyomon
tapasztalhattuk a vendégjátékoknak azt a
sajátságát, hogy a produkció húsz-harminc
százalékot, esetleg még többet veszít
művészi hatásából a székhelyi bemu-
tatóhoz képest. Nemegyszer a kritika hi-
telességét kérdőjelezték meg az ilyen
esetek. Minden vidékre járó kollégám
került már olyan helyzetbe, hogy a pesti
vendégjáték után megkérdezték tőle: ezért
az előadásért lelkesedtél annyira? Sokszor
így keletkezik a hamis mítosz. Például az,
hogy a kritika eleve földicsér bizonyos
vidéki produkciókat, függetlenül azok
szakmai minőségétől.

Nos, akik részt vettek a találkozó vitáin,
tanúsíthatják, hogy számos alkalommal
elhangzott: a produkció otthon sokkal jobb
volt. Egyrészt az előadások létrehozói
bizonygatták ezt; ami azt illeti, nem is
kellett bizonygatniuk igazán, mert azok a
rendezők, illetve kritikusok, akik korábban
a saját otthonában is látták a szóban forgó
előadást, igazolták a szín-házak panaszát.
A panaszok egy része

abból fakadt, hogy eltérő a színpad mérete
vagy technikai fölszereltsége, és meg-felelő
próbalehetőség híján nincs idő al-
kalmazkodni az adott föltételekhez. Úgy
gondolom, ebbe a jövőben semmiképpen
sem szabad belemenni. Nem formális ta-
lálkozóról, nem kampányról, nem must-
feladatról van szó. Nem hozhatunk mél-
tatlan helyzetbe egyetlen együttest sem.
Nem engedhetjük meg, hogy rosszabb-nak
mutatkozzanak, mint amilyenek
valójában. Magyarán szólva: maximális
föltételeket, elsősorban kellő számú próbát
szükséges biztosítani a számukra. Azt
hiszem, ez nem lehetetlen. Nemrég lát-
hattuk Budapesten Giorgio Strehler tár-
sulatát és bámulatos Brecht-előadását.
Nem látszott rajtuk, hogy vendég-ját-
szanak. Olyan volt az előadás, mintha az
adott budapesti színpadra „találták volna
ki" - ez egyébként így is történt, meg-
győződhettünk róla Strehler hozzánk írt
leveléből , és mind a négy alkalommal
tökéletes biztonsággal bonyolították le a
technikailag nem éppen könnyű produk-
ciót. Ami pedig a vendégjáték színpadá-
hoz való alkalmazkodásukat illeti, kollé-
gám szerint, aki Milánóban is látta a Sze-
csuánit, itt, Pesten még jobb volt. Nyilván
megfelelő próbalehetőséget is kaptak.

Áttérve a találkozó művészi összké-
pére, úgy gondolom, a tizenegy előadás
túlságosan esetlegesen került egymás
mellé ahhoz, hogy ebből bármilyen ten-
denciára, a vidéki vagy országos szín-
játszás irányaira következtethessünk. Va-
lójában még arról is vitatkozni lehetne,
mennyire reprezentálja a kiválasztott
előadás az adott színházat. Ha például a
kaposvári és a győri színház is az elmúlt
évadból választ, az véleményem szerint
gyökeresen megváltoztatta volna az össz-
képet. Bizonyos szellemi közösségre kö-
vetkeztethetünk a színházak közötti
együttműködésből. A szolnoki produkció,
a Liliom rendezője és férfi főszerep-lője
például Kaposvárról jött vendég volt, tehát
az előadás legalábbis két szín-házat
reprezentál, s talán ezzel is össze-függ,
hogy véleményem szerint a találkozó
kiemelkedő eseményévé vált. Adód-hat
eset, hogy meg lehet kérdőjelezni egyik-
másik társulat belső önértékelését.
Nehezen tudom elképzelni például, hogy a
pécsi színházban nem látták - legalább a
bemutató után - a Páskándi-darab fo-
gyatékosságait, amelyek véleményem
szerint kizárják, hogy ezt a produkciót a
társulat reprezentatív bemutatójaként le-
hessen kezelni. Hangsúlyozom, kifogá-
saim ellenére sem a bemutató tényét, csu

pán a találkozóra való kiválasztását ér-
zem problematikusnak. Gyakorlatilag
nem kizárt, hogy más színházakból sem a
legjobb produkciót láthattuk, akár azért,
mert az esztétikai megítélés szubjektív,
akár azért, mert a minőségen túl más
meggondolások is közrejátszottak a
kiválasztásbán. Veszprémben például -
ezt őszintén meg kell mondanom - egé-
szen biztosan volt erősebb előadás, mint a
Házmestersirató.

S itt egy lényeges problémához érkez-
tem. A legszebb szándék, ha egy színház
magyar drámával, pláne: új magyar drá-
mával akarja országosan letenni a névje-
gyét. Ez utóbbi kategóriába egyébként
csak Páskándi A vadorzója tartozik, s itt a
szándék minden nemessége ellenére
olyan dramaturgiai, logikai, pszichológiai
buktatók mutatkoztak, amelyek nemcsak
dramaturgiailag, logikailag,
pszichológiailag tették zavarossá az elő-
adást, hanem gondolatilag is. Persze bi-
zonyos értelemben megértem a színházat.
Csurka Házmestersiratója minden-esetre
fontosabb darab, mint az egyéb-ként
kiváló klasszikus, Caragiale Zűrzavaros
éjszakája, Veszprémben mégis az
utóbbiból született erősebb, fontosabb - s
mivel magyar színházban jött létre és
magyar színészek játszották, legyen sza-
bad ezt mondanom -, magyarabb előadás.
Vagy itt van Sarkadi Elveszett paradicso-
ma. Természetesen alapmű. Játszani kell.
De a kecskeméti előadásnak is csak a
szándékában volt meg az újrafogalmazás
igénye. Vagyis a szándék megint csak
nemes, de azért utólag már látszik, hogy
ez az előadás nem egy jeles pillanat az
Elveszett paradicsom történetében, repre-
zentatív kezelését pedig csak ez indo-
kolná.

A találkozó valamennyi előadásából
kiviláglik, hogy lényeges társadalmi kér-
désekről akar szólni, művészi felelősség-
gel, de hát ez gondolom - minden magyar
színház minden előadásáról fölté-
telezhető, a látott produkciókat tekintve
pedig evidencia, hiszen az együttes egy
ilyen alkalommal a maga legjobb törek-
véseit szeretné fölmutatni.

A kérdés csak az, hogy milyen módon
érvényesülhet, és mikor bicsaklik ki ez a
szándék.

Némileg kerülő úton próbálok felelni.
Ennek a találkozónak egyik kellemes
meglepetése volt számomra a színészi
munka általános színvonala. Talán nem
tévedek, ha úgy vélem, hogy az együttes
munka művészi szintje jóval magasabb
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volt az országos átlagnál, és ezt jó szívvel
el lehet mondani szinte mind a tizenegy
előadásról. Es azt is, hogy mindegyikben
volt egy-két különösen erős alakítás. A
szolnoki Liliomban Fehér Anna és Lukáts
Andor. A békéscsabai Darvas-drámában
Hodu József. A kecskeméti Sarkadiban
Tolnai Miklós és Fekete Tibor. Á
debreceni Autóbuszban az együtt játszó
együttes. A miskolci Goldoniban Kört-
vélyessy Zsolt. A nyíregyházi Csongorban
Holl István. A pécsi Páskándiban Oláh
Zsuzsa. A kaposvári Chicagóban Lázár
Kati, Básti Juli és Csákányi Eszter. A
győri Örvényben című musicalben Szolnoki
Tibor. A veszprémi Házmestersiratóban
Hőgye Zsuzsa. A szegedi Uborkafában
Nemcsák Károly.

Azt hiszem, valamennyi előadás rende-
zője maximálisan a színészre épített. Mi-
ből adódnak akkor a lényeges különbsé-
gek ? A rendezőnek az adott drámához és
az adott társadalmi valósághoz való vi-
szonyából. Mert az csak a dolog egyik
oldala, hogy a rendező nem kívülről
közeledik a műhöz, nem forgatja ki, nem
„önmagát valósítja meg". Ezeket a vét-
ségeket egyetlen rendező sem követte el a
tizenegy közül. De ez még nem jelenti,
hogy mindannyian az adott dráma lénye-
gét ragadták meg. Hogy fölismerték a
gondolati húzóerejét. A szövegébe vagy a
szöveg közé rejtett stilisztikai parancsot.
Azt a nekünk szóló aktualitást, amely
feszültséget teremt színpad és nézőtér
között.

Nem hiszem például, hogy Sztratiev

Autóbusza, amely ugyan gondolatilag nem
elég mély dráma, csak egy olyan, a
hétköznapi történet alapszintjén leragadó
játékra volna alkalmas, mint amilyen a
debreceniek egyébként szakmailag szé-
pen megcsinált előadása. Nem értem,
hogy a nyíregyházi Csongor és Tünde miért
nem volt következetes a saját alapötleté-
hez, vagyis ahhoz, hogy a színhely egy
nyírségi almáskert. Szerintem pedig ez
volt a remekmű voltát mindig csak ol-
vasva és nem színházi előadásban igazoló
Csongor és Tünde egyik legnagyobb bizo-
nyítási lehetősége. Lehetőség arra, hogy
a nyírségi almáskert, mai fiatalok almás-
kertje egy szüret utáni szentivánéjen át-
változzék a csodák tündérkertjévé, s a
józan hajnalon visszaváltozzék a realitás
gyümölcsösévé, miközben megtörténik
benne mindaz, amit 1982-ben az életről,
a szerelemről, a halálról, a munkáról, sőt
ha tetszik : a karrierről, az érvényesülés-
ről, a köz- és magánéletről. gondolunk.

Á példákat folytatni lehetne. Miért
hiányzott a darab születése óta eltelt har-
minc év feszültsége a szegedi Uborkafá-
ból? Miért bizonytalankodott abban a
tekintetben, komolyan vegye-e, kordo-
kumentumként kezelje-e Urbán Ernő
szatíráját, vagy mai tudatunk fölényét
érvényesítse fölötte? Miért lett a Rasz-
putyin remek kisregényéből készült győri
musical profi módon eklektikus, profi
módon epigon, vagyis olyan produkció,
amiben sok minden a helyén van, de pon-
tosan ez a hely - az eredeti invenció hiá-
nyát mutató általános tetszetősség - két

séges művészi értelemben? Miért csak
utánjátszás a Házmestersirató és az Elve-
szett paradicsom, miért érezzük azt, hogy
miután ezeket a drámákat már sokkal
jobban is színpadra fogalmazták, elő-
adásuk igazolására kevés, hogy Veszp-
rémben és Kecskeméten még nem ját-
szották őket? S a Vízkereszttől szilvesz-
terig, a Darvas József műve alapján ké-
szült békéscsabai előadás, amely eljut
odáig, hogy ötven évvel ezelőtti paraszt-
és nagygazdatípusokat állít hitelesen
színpadra - ezt nem tudom, hány színház
volna képes ma utánacsinálni -, miért
szervez maga köré egy olyan álfunkcio-
náló színpadi környezetet, ami egyszeri-
ben illusztrációvá teszi a színészi játék-
ban egyszer már megéledt valóságot?

Nem állítom, hogy a választ egyszeri-
ben meg tudom adni. Úgy gondolom,
hogy mindenekelőtt szakmai jellegű gon-
dokról van szó, és a találkozónak az az
egyik érdeme, hogy módot ad ezek elem-
zésére. Az egyes előadások szakmai vitái
ezt a célt szolgálták, és részben be is töl-
tötték feladatukat. Nem tartanám ildo-
mosnak, hogy szakmai kérdésekről most
és itt névre és címre szólóan beszéljek,
annak ellenére, hogy ez a mostani is szak-
mai tanácskozás. Mindannyian tudjuk
azonban, hogy ezek a megjegyzések
mennyi emberi érzékenységet sértenek,
és minél szélesebb körű a fórum, annál
inkább. Nehéz szemtől szemben ülni és
bizonyos értelemben ítélkezni, még ha
nem is értékítéletről, hanem szakmai
megítélésről van szó. De hát ez az egyes



vitákon mégis megtörtént, sokszor rész-
letekbe menően; a szövetség vezetőségé-
nek feladata lesz az elhangzottakat össze-
gezni és a szakmai következtetéseket
levonni.

Én most csak egyetlen dologra szeret-
ném felhívni a figyelmet: arra, amit a leg-
fontosabbnak érzek, s bizonyos értelem-
ben válasznak is az általam feltett kérdé-
sekre. Az előadások egy részével kapcso-
latos fenntartásaimat ugyanis egyetlen jel-
zős szerkezetbe tudnám fogalmazni: ál-
talános színjátszás. Ez a fogalom egyetlen
vitán hangzott el tudomásom szerint,
egyetlen előadással kapcsolatban, de én
több esetben is érvényesnek éreztem.

Az általános színjátszásnak az a legfőbb
jellemzője, hogy nem szituál. Sem társa-
dalmilag, sem lélektanilag, sem drama-
turgiailag, sem színpadilag. Általános
érzéseket és általános gondolatokat fogal-
maz meg, magyarán közhelyeket - és ezek
az előadás közhelyei, függetlenül az
előadott drámától, amely esetleg mint
dráma a maga műfajában sokkal komple-
xebb, de mire megszólal a színpadon,
teljes regiszteréből annyit veszít, hogy
végül is egyszólamú lesz. Gyakran azzal
vádolnak bizonyos rendezőket, hogy
agyonértelmezett előadásokat hoznak létre.
Nos, ez a találkozó bővelkedett
alulértelmezett előadásokban, amolyan
semleges nemű, mindenhol mindig ér-
vényes általánosságokat közlő produk-
ciókban; akkor is, ha némelyik rendkívül
forszírozottan, erőszakoltan volt alulér-
telmezett, s ettől úgy tűnt, mintha túl lenne
terhelve elemzéssel.

Ezen a ponton be kell látni, hogy több-
ről van szó, mint szakmai kérdésekről.
Valójában az előadás szellemi horizontja-

világképéről, mai gondolkodásunkba
ágyazódásáról van szó. Ebben az érte-
lemben az általános színjátszáson, úgy
vélem, csak három előadás lépett túl. A
miskolciak Goldonija, a Major Tamás
rendezte C s e t e p a t é C hi o g g i á b a n , amely a
maga rafináltan naiv líraiságával a
priméren egyszerű emberi életvitel való-
sággal filozófiává. emelt bölcsességét és
derűjét fogalmazta meg, egyszersmind új
tartalommal töltve meg a magyar szín-ház
egyik legrosszabb hagyományát, az
anekdotikusságot. A másik előadás a
kaposváriak Ascher Tamás rendezte
Chicagója, amely drámai műegésznek
fogva föl a musicalműfaj egy érdemes ---
de épp a műfaj korlátai miatt még így sem
túlságosan mély - darabját, egyrészt
létrehozott egy a műformának tökélete-

sen megfelelő produkciót, másrészt ennél
valamivel többet: formás tanulmányt a
tömegpszichózis és a manipuláció ter-
mészetrajzáról. S végül mindennél nyo-
matékosabban említem a szolnoki Liliomot,
amelyet mintaszerű előadásnak tar-tok.
Értékmentőnek, amennyiben egy ma
látszólag előadhatatlan remekműből

s ez nem paradoxon Molnár agyon-
édesített, több mint giccsgyanús, ám
mesterien megcsinált külvárosi legendá-
jából felszínre hozta a valódi emberi drá-
mát, azt a réteget, amely benne volt a da-
rabban, de mindig is sziruppá cukrozottan.
Vagyis Babarczy László úgy töltött meg a
század elejére érvényes, szinte szo-
ciológiai tartalommal egy magyar drámát,
hogy az mind a mű saját korára nézve,
mind a mi számunkra érvényes-nek
mutatkozott, valóságos heurékaélménnyel
ajándékozott meg.

S végül néhány észrevétel a jövőre néz-
ve, a következő fesztivál szervezőinek
figyelmébe. t) Nem hiszem, hogy a fő-
városi színházak kihagyhatók a mustrából.
2) Félek, hogy az egy előadás, egy vita
szisztéma idővel mechanikussá válik és
kielégítetlenül hagy. Egy színház való-
jában csak a folyamatos munka alapján,
egy évad, sőt több évad összképéből ítél-
hető meg. Ezért 3) A jelenlegi szisztéma
meghagyása mellett is szükségesnek tar-
tanám, hogy minden évben legalább két-
három színház egymás után több pro-
dukcióval jelenjen meg, s akár hosszabb
ideig, folyamatosan játssza is az előadá-
sokat, ha van rájuk közönség. Erre a ven-
dégjátékra akár a találkozó idejében, akár
az évad más helyén kerülhetne sor. Egy-
egy ilyen sorozat végén valóban tartalmas,
átfogó vitákat lehetne rendez-ni egy-egy
színház általános tendenciája-ről, szellemi
horizontjáról, szakmai szín-vonaláról, És
még egyszer: ne maradja-nak ki a fővárosi
színházak.

Szeretném azzal befejezni, amivel kezd-
tem. A színházi találkozóra szükség van.
Találkozni annyit jelent, mint megismerni
egymást. Ott kell kezdeni, ahol Bergson
anekdotabeli embere. Meghallgatni a
másik plébánia papját. Egy idő után
természetesnek fogjuk találni, hogy
többféle szentbeszéd lehetséges, sőt -
horribile dictu - ugyanazt a szent-beszédet
is többféleképpen lehet elmondani. Ha
idáig eljutunk, akkor már nem vagyunk
messze attól, hogy toleráljuk egymás
ízlését, szemléletét, gondolkodását. S tán
még örömünket is leljük benne, hogy
minél több plébánián minél több-
féleképpen mondják a szentbeszédet.

SZINETÁR MIKLÓS

Az öntudatos
sikerkeresés

Kétszer néztem meg a Chicagót: Kecske-
méten és természetesen az Operettszín-
házban is.

S rájöttem, hogy milyen nehéz még
kétszeri impresszió alapján is összefüggő-
en megfogalmazni egy előadásról az ob-
jektív véleményünket. Szerencsére nem
vagyok kritikus. De engem nem feszé-
lyeznek olyan kötelezettségek, amelyek
egy kritikust kell hogy gátoljanak. Gon-
dolom, egy ilyen beszélgetésen megen-
gedhetem magamnak azt a luxust, hogy
szubjektív legyek, ellentétben azzal, amit
a kritikustól elvárok, hogy objektív
legyen. Én megengedhetem magam--nak
azt, hogy egy előadást egész aurájával és
környezetével együtt hagyjak magamra
hatni. Márpedig amit egy kritikustól
megkövetelek, hogy ezt ne tegye, hanem
csupán arról beszéljen, amit látott. S
végül talán megengedhetem magamnak,
hogy azt is éreztessem, hogy én hogyan
csináltam volna. Ez is olyan dolog, ami
egy kritikus részéről megbocsáthatatlan
lenne.

Azért vállaltam el ezt a megtisztelő
megbízatást, mert a musicalműfajt na-
gyon szeretem, fiatalkori életemre nagyon
nagy hatást tett. Mindig érdekel, hogy
ebben a műfajban mik történnek. Ezt a
darabot láttam Bécsben, méghozzá szé-
dületesen jó előadásban. De a bécsi elő-
adás nem is hasonlít ahhoz, ami Magyar-
országon látható. Az egy balett volt, ahol
egyetlen mondat sem hangzott el
valamifajta mozgáskíséret nélkül. Egy
elementáris, nagy szakmai tudással elő-
adott, eltáncolt produkció volt. Egész
Európából válogatták a csapatot, a leg-
jobb, a legtehetségesebb színészekből,
akik elsősorban táncosok, de tűrhetően
énekeltek is. Bennem tehát egy teljesen
más Chicago élt, mint amit Magyarorszá-
gon azután többször láttam.

Mi az, ami engem és sokunkat fiatal
korunkban a musical iránti lelkesedésre
hangolt? A musical paralel műfaja bizo-
nyos értelemben az operett. Amikor mi a
musicallel először találkoztunk - 1956
nyarán Bécsben a Kiss Me Kate-et láttam ,
akkor rám a dolog azért hatott elemi
erővel, mert az operett zárt világával


