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Trsztyánszky szeptember 17-én
hosszabban beszélgetett Bajzával. A
diskurzus lényegét másnap rögzítette
naplójában: ,,...ő csak azért fogadta el e
szín-házi tisztet, hogy más kezébe ne
jöjjön az ügy, az intézet, melyre a
kormánynak befolyása vagyon, mert a
kormány el-enyésztetni akarja a
Színházat: s nagyon terjedten adta elő
fáradalmait akörül: hogy mennyire
praecipiálva volt az ügy: hogy abban
annál inkább felizgatá hazafi érzésemet,
annál erősebben kívánom,
határozottabban és szilárdabban annak
fennlétét." Bajza kétféle - 1837-es és
korábban idézett 1840-es - véleménye
közül a színháztörténet az időben későb-
bit adatolhatja. Mert igaz ugyan, hogy a
liberális színházvezetőt, Bajzát és a szín-
házpolitikai állásfoglalásaként elemez-
hető nyitódarab szerzőjét, Vörösmarty
Mihályt ismételt konzervatív sajtótáma-
dások érték az első hetekben, de össze-
hangolt intézkedésekre, a Pesti Magyar
Színháznak nehézségeket támasztandó,
nem volt szükség. Ehhez "elegendőnek"
bizonyult a színházat igazgató vármegyei
igazgatóválasztmány szakképzet-lensége
és a működtetés feltételrendszerének
számos hiányossága. Naplóíróink erre
persze kortársként aligha utalhatná-nak.
Vörösmarty azonban említett versé-ben,
A színház nemtőjében, amely 1837.
november 9. előtt íródott, Bajza kifaka-
dásánál kétségkívül árnyaltabban ábrá-
zolja a közönség lassú lemorzsolódását:

Gyűl, fogy a nép a színházban,
Mint az ár-apály;
Változandó sokasága
Gyakran le-leszáll.

Ez nem jő, mert gond marasztja,
Az, mert idegen,
Ez, mert mindent, ami honi,
Megvet hidegen.

A közönség időnkénti meggyarapodásá-
nak oka viszont az operaelőadások meg-
kezdése és azok primadonnája, a kolozs-
vári születésű, magyar anyanyelvű és
Európa-szerte sikereket arató Schodelné
Klein Rozália lett. Széchenyi ugyan még
az ő vendégfelléptével adott Normát is
október 30-án „miserabel"-nek minősí-
tette, de Kiss Károly feljegyzése (és a kora-
beli kritikák) egészen mást mutatnak:

1837. október 30. „Schodelné magyar
asszony Erdélyből - Bécsben énekesné,
felségesen énekelt - a ház tömve."

december 9. „Normát Schodelné ha-
sonlítlanul jól, Adalgizát Eder Lujza,
Orovesót Udvarhelyi jelesen adták."

Kitekintésül

A színháznyitást követő újév napjáról,
1838. január 1-ről két feljegyzésünk van.
Ekkor kezdi vezetni említett naplóját
Bártfay László, a Károlyi grófok jószág-
kormányzója, és már az első lapon ott áll
a később szinte naponta ismétlődő be-
jegyzés: „Voltam a játékszínben." Ugyan-
ezen a napon írta Szemere Pál levelét
Kölcseynek, utalva Bártfayra is: „Ő és én,
jelen minden darabon, akár esőszakadás,
akár ólmos út, akár csikorgó hideg - örö-
mest megyünk a csecsemő bölcsőjét rin-
gatni, s náthával és huruttal megrakodva
botorkálunk s kullongunk haza." Foly-
tatva Szemere Pál metaforáját: eljött a
gyermekbetegségek kora. Kialakult, kis
létszámú, bár igen lelkes törzsközönség,
a publikumot foglalkoztató, vitákat és
nézetkülönbségeket kiváltó előadások az
egyik - műsorpolitikai, működtetési,
közönségszervezési problémák a másik
oldalon. A Pesti Magyar Színház, a
leendő „Nemzeti" elkezdte élni másfél
százados történetét...
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A színház mint a népek
saját és közös nyelve

Újsághír: A színházi kritikusok nemzetközi
találkozójára most első ízben került sor
Budapesten - mégpedig éppen ma. A
Színikritikusok Nemzetközi Szervezetének
(AICT) magyar tagozata, karöltve a Magyar
Ujságírók Országos Szövetségével és a
Magyar Színház-művészeti Szövetséggel,
támogatva a Tavaszi Fesztivál rendezősé-
gétől, erre az összejövetelre 35 kül-földi
színikritikust hívott meg, Moszkvától New
Yorkig, Bécstől Abu Dabiig. A színházminta
népek saját és közös nyelve - ez a témája a
tanácskozásnak, amely ma délelőtt 10 órakor
kezdődött el a pesti Vigadóban. A
konferencián szereplő téma alcíme: Nemzeti
színjátszás - nemzetközi közönség, nemzetközi
színház - nemzeti közönség. (Az Es-ti Hírlap
március 26-i számának első oldaláról.)

Izgalmasan időszerű téma, megélénkült
színházi életünknek az utóbbi években
napirendre került, már nem is csak szak-
mai gondja, vagy lerágott csont,
fesztivál-járó szerencsések magánügye?
Amikor több mint egy évvel a budapesti
találkozó előtt kijelöltük, kialakítottuk a
tanácskozás tematikáját, meg voltunk
győződve az előbbiről. Hogy aki itthon és
külföldön kíváncsi arra: merre tart az
egyetemes színházkultúra, akit izgat saját
nemzete színházának híre a világban,
annak mindenképpen ígéretes lehet a
más-más színházi kultúrán felnőtt, eltérő
színházeszményeket valló kritikusok e
témában szervezett tapasztalatcseréje.
Csak a későbbiekben derült ki, hogy a
téma, a cím olyannyira időszerű, hogy
Varsótól Rómáig ezt, illetve ennek vala-
mely oldalát vitatja a szakma. Varsóban
„Színházi és nemzeti identitás" volta szí-
nikritikusok tanácskozásának a címe.
Rómában a Nemzetek Színháza és a nem-
zetközi fesztiválok tapasztalatai alapján
vitatják meg - lényegében ugyanezt.

Időszerű téma: a megélénkült kulturá-
lis kapcsolatok hálózata, a nemzeti és
nemzetközi fesztiválok már-már átte-
kinthetetlen szaporodása ösztönöz ben-
nünket a vitára? Így igaz. De ne legyünk
elbizakodottak: azért a színházak ven-
dégjátéka, a nemzeti színjátszás nemzet-
közi megméretésének igénye nem 1954-
ben, a Nemzetek Színháza életre hívása-
kor kezdődött. Kosztolányi Dezső színikri-
tikai gyűjteményét lapozgatva is szembe-
tűnik: nem kellett hozzá sem meghívó



levél, sem IBUSZ-út, sem ösztöndíj; a
kritikus századunk első három évtizedé-
ben Budapesten találkozhatott Eleonora
Duséval és Moissival, láthatta színpadon
Emma Gramaticát és Maria Orskát. A
pesti napilapok kritikusai már akkor sem
csak Bécsig láttak el. Reinhardt színházát
természetesen folyamatos figyelemmel
kísérték, de magától értetődő, örömteli
kötelességük volt, hogy a moszkvai Mű-
vész Színház és a japán Kabuki társulat
játékáról, Pirandello együttesének pesti
vendégszerepléséről is tudósítsanak.

A vendégjátékokkal kapcsolatban már
akkor is, Kosztolányinál is felvetődött a
kritikusi mérce hitelességének a kérdése.
„A külföldi vendégjátékok mértékét és
értékét egy hozzávetéssel lehet megálla-
pítani: el kell képzelnünk, hogy a színé-
szek anyanyelvünkön beszélnek, s min-
dennapi ismerőseink, a darab pedig, me-
lyet tolmácsolnak, itthon termett. Le-
gyünk tisztában azzal, hogy az idegen
nyelv varázsa mindig kedvezően befo-
lyásolja ítéletünket! Hajlandók vagyunk
mélyebbnek, titkosabbnak tartani azt,
amit egy kevésbé szokott közegen át hal-
lunk. Az is megveszteget bennünket,
hogy olyan színészek lépnek elénk, kik-
kel eddig még nem találkoztunk. Újak ők
mindnyájan, már testük megjelenésében
is, s nem vagyunk képesek eldönteni,
hogy az érdeklődésben, melyet keltenek,
mit köszönhetünk az ismeretlenségük-
nek és mit a művészetüknek." (Angol ven-
dégjáték, Pesti Hírlap, 1930. április 11.)

Igaza lenne Kosztolányinak? Kivétele-
sen kételkedem. De abban biztos vagyok,
hogy nem egy hazai rendező éppen ezt az

elfogultságot érzi, kifogásolja beszámo-
lóinkban. Ám akár okkal, akár ok nélkül
teszi, a megvitatandó kérdések, a kriti-
kusi dilemmák sorába ezt is mindenkép-
pen érdemes feljegyezni.

Még el sem kezdődött a tanácskozás,
már tudtuk: a téma szélesebb, tágabb
annál, semminthogy egyetlen napon
kimerítsük. Boldizsár Iván megnyitója
után Koltai Tamás tartott vitaindító elő-
adást. Aki ismeri a nemzetközi kerekasz-
tal-konferenciák mechanizmusát, tudja:
ahol húsz ország képviselői találkoznak,
angol, francia, orosz, belga, török, ro-
mán, izraeli, cseh kollégák összegezik
tapasztalataikat, nem könnyű elkerülni a
párhuzamos monológok előadását. Ha-
tározatok az ilyenfajta tanácskozásokon
nem születnek; az elhangzottak rögzíté-
sére, fordítására, kiadására nálunk gazda-
gabb országokban sincs anyagi keret, de
talán még olvasó sem. Jegyzeteket sem

nagyon készítettem, hogy krónikása le-
hessek a vitának. Egyébként is hiszem,
hogy az ott elhangzottak csak a másnapi
baráti, szakmai találkozón feltett kérdé-
sekkel, a színházi előadások szünetében
frissiben fogalmazott megjegyzésekkel,
nyilatkozatokkal, a külföldi sajtóban
közlendő beszámolókkal, kritikákkal
együtt adhatnak majd választ arra, hogy
milyen szakmai haszna, színházi
tanulsága volt a budapesti
tanácskozásnak.

Ennek tudatában csak a magam el nem
hangzott felszólalását, az elnöki asztal
mögül feleslegesnek ítélt - megíratlan -
zárszavát teszem közzé. Természetesen a
legkevésbé sem a vitázárásra, inkább
csak a felvetettek továbbgondolásának a
szándékával.

Mérlegen - avagy a vádlottak
padján - a világszínház

A világirodalom fogalma, a világirodalmi-
ság kritériuma nemcsak szakmai körök-
ben, de többé-kevésbé a közvéleményben
is tisztázott tény. Lukács György félre-
érthetetlenül elhatárolja a világirodalmat
az „irodalomtörténeti értelemben vett
világirodalomtól", attól, ami a tan-
könyvekben, gyűjteményes vállalkozá-
sokban jelenik meg, „amelyben általában
össze szokták foglalni minden irodalom-
ból a valamennyire neves írókat és mű-
veiket", s amit ő a filológusok belügyé-
nek tekint. „Világirodalmon valójában
csak azt lehet érteni, ha valamely műnek
az irodalommal foglalkozók rétegén túl-
menő és egyben mindig megújuló - ele-
ven hatása van." Példái - a Don Quijote, a

Robinson, a Faust, a Hamlet - olyan
művek, „amelyeknek létezéséről és arról,
hogy mit reprezentálnak, még olyanok-
nak is tudomásuk van, akik e műveket
nem olvasták".

A „világköltemény" fogalmát azonban
már Lukács is idézőjelben, inkább pejo-
ratívan használja - igaz, a szerinte túlér-
tékelt Az ember tragédiája besorolásával
kapcsolatban. A „világfilm" - erősen rek-
lámízű, plakátra kívánkozó elismerés.
Fesztiváldíjakat és sok országban igazolt
kasszasikert sejtet. „Világzene" pedig még
fogalomként sem létezik.

De mi a helyzet a világszínházzal?

Furcsa módon, bizonyos tekintetben
előbb intézményesült - gondolok itt pél-
dául Strehler párizsi Európa színházára -
semminthogy a szó, a benne megfogal-
mazódó tartalom polgárjogot nyert vol-
na. A budapesti tanácskozáson is volt, aki
eleve kételkedett a világszínház létezésé-

ben. Mások viszont az eleve exportra -
fesztiválokra, turnékra - képzelt világ-
járó produkciókkal kapcsolatban emle-
gették. Azokat az előadásokat sorolták e
gyűjtőfogalom keretébe, amelyek nem
művészi képet, társadalmi diagnózist,
esztétikai élményt, legfeljebb mindenki
számára könnyen érthető színházi jelet,
valamiféle piktogramot kínálnak. A
világ-színház műsordarabjai (szerintük)
egyet-len nemzet hagyományát sem
őrzik, karakterét nem tükrözik,
problémáira nem keresnek választ, s az
olyan tükörben, amelyben mindenki
felismerheti magát, senkinek a képe nem
hiteles, s a látvány senkit sem
döbbenthet rá a maga igaz valójára. A
világszínházi premierek legjobb esetben
is csak egy ország színház-
művészetének elért mesterségbeli szín-
vonalát bizonyíthatják. Ebben az össze-
függésben tehát a világszínház a mi
tanácskozásunkon is a nemzeti tartalmat
és formát is nélkülöző, gyökértelen esz-
perantó színház szinonimájává lett. (Oly-
annyira, hogy szólnunk is illett a tanács-
kozásunkkal egy időben szervezett buda-
pesti eszperantó színház védelmében.)
Csakhogy meggyőződésem, hogy ez a
világszínház fogalmának csak az egyik
lehetséges értelmezése. Én a magam
részéről lényegesebbnek és helytállóbb-
nak is érzem azt a másik értelmezést,
amely szorosabban kötődik a goethei és
lukácsi világirodalom fogalmához. Esze-
rint a világszínházba azok a színházi
törek-vések, tendenciák, társulatok és
előadások tartoznak, amelyek korunk
emberének egy adott közösségben feszítő
problémáit, tágabban, sőt egyetemesen
érvényes szín-padi nyelven és formában
fejezik ki.

A világszínháznak nincs műsorrendje,
mint a Nemzetek Színházának, nincs
sem épülete, sem társulata. Csak a fala-
kon, országhatárokon túlszárnyaló híre,
rangja és messze földre kisugárzó eleven,
termékenyítő hatása. Es nem is csak az
egyes előadások magas színvonaláról van
szó. Hanem arról, hogy Brook és Streh-
ler, Mnouchkine és Sturua, Szajna és
Kantor színháza valóban - közvetítőkön,
követőkön, sőt a velük vitázókon keresz-
tül is - azokhoz is eljut, akik nem látták
előadásaikat.

Kétségtelenül van abban igazság, amit
Bogácsi Erzsébet a tanácskozásról írott
Magyar Nemzet-beli cikkében panaszol:
hogy a magyar kritikus hátrányba került a
vitában is, hiszen a hivatkozási alapként
elfogadott nagy hírű (világszínházi) elő-
adásoknak is csak töredékét láthatta. Ám
bizonyos színházi tendenciák (tőlük, tő-



lünk függetlenül is) bekerültek az elmúlt
évtizedekben a színházi élet vérkeringé-
sébe. Sajnos, még a személyes élmény hi-
ánya sem ment fel bennünket bizonyos
elengedhetetlen ismeretanyag birtokba-
vételének kötelezettsége alól. Eppen ezért
számunkra kétszeresen fontos a nemzet-
közi tapasztalatcsere, az utazás, a szak-
irodalom és a videofelvételek minél sza-
badabb áramlása.

Világszínházi teljesítmény a dolog ter-
mészetéből következően kevés születik.
Üstökös tehetségek berobbanását nem
lehet szorgalmazni, és még felbukkanásuk
sem jelent garanciát a pálya ívelését
biztosító optimális körülmények létre-
jöttére. A körül nem határolható világ-
színház nem modellt, hanem mértéket kínál
a világ színházainak.

Nemzeti színház - nagy- és kisbetűvel

Es még egy terminológiai félreértés. Var-
sóban többen, több nyelven bizonygatták,
hogy a nemzeti jelzőt (a nemzeti szín-ház,
nemzeti színjátszás vonatkozásában is)
meg kell szabadítani a rávetődő ár-
nyéktól. Több felszólaló nem győzte
hangsúlyozni, hogy ami nemzeti, az ko-
rántsem nacionalista. Nemzetek feletti
színház pedig csak a kritikusok képzele-
tében létezik.

A nemzeti tartalom, nemzeti jelleg el-
várásában látszólag teljes (volt) az össz-
hang. Senki sem vitatja, tagadja, hogy a
nemzeti identitás - ami a színházban a
nyelvvel kezdődik - meghatározó eleme,
lényege az előadásnak. A polémia inkább a
nemzeti jelleg kritériumai körül gyűrűzik.
Hadd emlékeztessek csak a Zsámbéki
Gábor és Székely Gábor vezette Nemzeti
Színházzal szemben táplált gyanakvásra,
ellenérzésre. A régi, túlhaladott Nemzeti
Színház-eszmény korszerűsített
változatának és a nemzeti mondanivalót
egyetemes érvényű művekkel a kor
színvonalán kifejezni akaró
színházvezetői szándéknak a folyamatos
ütközésére. Előre sejthető, hogy nagy
érdeklődést és elkerülhetetlen vitát fog
ébreszteni a most induló Jurta Színház
tudatosan felvállalt nemzeti profilja is.

Hányféle eleme, tényezője van a szín-
házi előadások nemzeti jellegének? A
francia Antoine Vitez Varsóban, saját
színházi élményeire és gyakorlatára hi-
vatkozva, legrészletesebben az egyes
előadások által megőrzött és közvetített,
örökölt gesztusrendszer nemzeti jellegé-
ről szólt. Hogy a színészek akaratlanul,
ámde felismerhetően átörökítik a szín-
padra - és a közönségre - nagyapáik moz-
dulatait, gesztusait. Egy nyugati polgár

egyszerűen leül a színpadon, amíg egy
orosz többnyire helyet foglal. A Ruszta-
veli Színház Sztálint is leleplező III. Ri-
chárdja tökéletesen shakespeare-i, de a
legkevésbé sem angol. Robbanó indu-
latossága, szenvedélyeinek szélsősége
éppen annyira grúz, mint az az udvari
világ, amely Richárdot körülveszi. Ljubi-
mov, amikor többé-kevésbé kiküszöbölte
saját rendezéséből az orosz jelleget -
tudniillik a bécsi Bűn és bűnhődés ren-
dezésében -, nem tette egyetemesebbé
Dosztojevszkij minden néphez szóló mű-
vét, viszont lemondott az előadást hitele-
sítő, éltető erőforrások egy részéről.

Természetesen még ez sem általáno-
sítható. Ariane Mnouchkine Norodom
Szihanuk-dokumentumdrámája, kambo-
dzsai történelmi számvetése (amennyi-re
én meg tudom ítélni) nem hordozta a
rendező és a közreműködők franciaságát.
Ugyanakkor a keleti mentalitás és annak
európai szemmel való tükrözése, a kétféle
nemzeti tartalom konfrontációja mégis
erőteljesebb volt annál, mintsem hogy
nemzetek felettinek nevezzük az előadást.
Kivételes esetekben még az is
előfordulhat, hogy egy ismert dráma fel-
újítása éppen nemzeti tartalmának elhal-
ványítása, egyetemességének felmutatása
által válik jelentőssé. Az újvidéki színház
Orkény István Forgatókönyvének kelet-,
közép-európai megközelítésmódjával
elvben (tehát a megvalósítás színészi
kompromisszumaitól eltekintve)
számunkra is új, magasabb szintre emel-
te a drámát.

De tagadhatatlanul jóval gyakrabban
történik meg az említett jelenségek el-
lenkezője. Amikor azt tapasztaljuk, hogy
kiemelkedő előadások nemzeti tartalma
egyszer csak elhalványul, elvész egy ide-
gen nyelvi, társadalmi közegben, s ezáltal
az előadás kisebb eséllyel vesz részt a
világszínházi versenyben. Budapesten a
Pesti Színház Kőműves Kelemen-előadása
úgy kapcsolódott a megtagadott, meg-
újított tradíciókhoz, hogy a rockoperává
alakított ballada korszerű nemzeti tar-
talma sem kívánt kommentárt. Nancyban,
a Nemzetek Színházában még a
szinkronfordítás sem segített azon, hogy
a cselekmény középpontjában levő épí-
tőáldozat megmaradt az európai népha-
gyományban sokfelé megőrzött historikus
elemnek. Varsóban a kaposváriak Marat-
Sade-ja viszont éppen időszerűsége révén
válhatott volna felzaklatón fontossá, s
vesztette el a közönség többsége számára
megnyugtató kellemessé-gát. De mivel a
mű kiváltotta katarzis elől a nézőtéren
sokan elzárkóztak, s a kritika sem kereste
ennek gyökereit, erejét, az

egyébként sikeresnek mondható előadás
nem érte el teljesen a kívánt hatást.

Örkény Tótékja nálunk meghökkentő,
vérfagyasztó igazságokról, a kiszolgálta-
tottak alávetettségének drámai követ-
kezményeiről és határairól, az elfajult
hatalommal való elkerülhetetlen leszá-
molásról szólt. Finnországban, Francia-
országban a kisemberről és a nála na-
gyobbról kerekített komédia ellenállha-
tatlanul mulatságos, groteszk játék le-
hetett. Amelynek valamiféle hátterét,
vonatkozási pontját kínálta csak a magyar
népi környezet, a második világháború.
Orbánné Amerikában - esendő emberi
tulajdonságokkal felruházott, drága
bohóc; nálunk minden nevetségessége,
nyomorúsága mellett és mögött az élet
teljességéhez, önnön identitásához,
megélt múltjához, szülőhazájához és a
maga emberi szuverenitásához is ragasz-
kodó hősnő.

Magyarország soha nem volt színházi
nagyhatalom. Az, hogy a film területén -
ideig-óráig az ígéretes hatvanas évek-ben
- annak számítottunk, nagyrészt Jancsó
Miklós és a budapesti operatőr-iskola
érdeme. Színházművészetünk hasonló
mértékű betöréséhez nemcsak egy
színházi Jancsó hiányzott. Örkény sze-
mélyes világsikere nem sokkal volt ki-
sebb, mint Jancsóé! Drámairodalmunk
hagyományának partikuláris volta jóval
nyomósabb oka színházkultúránk nehe-
zen legyőzhető marginalitásának. Hogy -
mint Lukács kifejtette - Ibsen norvég
Nórájában az olasz Duse és közönsége
egyaránt önmagára ismerhetett, míg a
Bánk bán problémafelvetése - nemzeti
ügy. Ennek a történelmi handicapnek az
örökségét azóta is cipeljük. Paraboladrá-
máink nemzeti mondandója is többnyire
túlságosan szorosan kötődik történel-
münkhöz és a magyar jelenhez is. Nem-
csak nyelvi oka van annak, hogy Illyés
költői veretű történelmi drámái általában
szinte lefordíthatatlanok. Hogy Kertész
Ákos Özvegyeleje, Gyárfás Miklós fél
tucat komédiája kelendőbb áru a világ-
színház piacán, mint a Pisti a vérzivatar-
ban, ami tudvalevőleg remekmű, vagy
mint Ratkó József Segítsd a királyt! című,
idehaza méltán sikeres drámája. Külföldi
szemmel nézve túl sok jelen idejű dara-
bunk konfliktusa gyökerezik például a
hazai lakáskérdés megoldatlanságában.
Tudjuk, hogy még a Macskajáték alap-
helyzetén is változtatni kellett az ameri-
kai közönség számára: Egérke társbérlő-
ből szomszéddá lépett elő, hogy darab-
beli státusa, Erzsivel való kapcsolata vilá-
gos legyen a másfajta körülményekhez
szokott néző számára.



Külföldi fesztiválokon, vendégjátékok
alkalmával a rendezők gyakran joggal
kérik, hogy színházaink magyar szerző
művével képviseljék nemzeti színeinket.
Ez azonban nemegyszer éppen az említett
partikularitás miatt ütközik akadályba.
Márpedig tudomásul kell vennünk, hogy a
nagyvilágban elsősorban a németek auten-
tikus Brechtjére, az oroszok mély gyökerű
Csehovjára, hiteles Bulgakovjára, a lengye-
lek legsajátabb Mrozekjére kíváncsiak.
Bármilyen paradox, de megkockáztatnám,
hogy talán a legjobb magyar Hamletnél is
nagyobb esélye lenne Bereményi Halmgá-
nak a nemzetközi mezőnyben.

Bár ezen a téren a jóslás is kockázatos.
Hiszen legutóbb a Budapestre látogató
kritikus vendégek színházi programjának
összeállításakor meg mertem volna
esküdni rá, hogy a Csirkefej fogja a leg-
nagyobb esztétikai-érzelmi hatást ki-
váltani. Kollégáink Spiró művéből és a
Katona József Színház előadásából fogják
megérezni, milyen időszerű társa-dalmi
(szociális, nemzeti és nemzedéki)
feszültségek rontják közérzetünket. Ehe-
lyett kiderült, hogy ha szakmailag ma-
gasra értékelték is a közreműködő színé-
szek emberábrázoló készségét, a magyar
valóság sokkolóan erőteljes képét legtöb-
ben Edward Bond-utánérzésnek, Arden
Gyöngyélet című drámája egy sajátosan
magyar változatának értékelték.

A magyar dráma kivételességét, az
emberi kapcsolatok természetét új módon
analizáló erejét Füst Milán - nem-csak a
római nevek által nemzetek feletti-nek
tűnő - Catullusában fedezték fel. A
hivatásos színházi nézőknek ez a közelí-
tésmódja, ítélete természetesen nem vál-
toztat azon, hogy szélesebb körben nem-
zeti színjátszásunkat, hagyományainkat, a
folklórforrások életképességét - a kö-
zelmúltban a legeredményesebben talán a
Csíksomlyói passió képviselhette a
nagyvilágban. De anélkül, hogy a sajtótu-
dósításokból megismert kirobbanó sikert
megkérdőjeleznénk, érdemes elgondol-
kodni azon is, hogy vajon az egyetemes
és közös bibliai élményanyag vagy a
megjelenítés (informatív) egzotikuma, a
folklórihletésű látványos kuriózum hatott-
e jobban. Lenyűgöző szépségéért tapsolták
meg az előadást, vagy sikerült-e a
színészeknek játékukkal (például Hámori
Ildikó számunkra felejthetetlen siratójá-
val) megérinteni a mélyrétegeket is?

Biztos vagyok benne, hogy a kurta és
protokolláris győzelmi jelentéseknél sok-
kalta hasznosabb lenne, a magyar színház
világszínházi esélyeinek javítása érdeké-
ben is, ha egy-egy vendégjáték kapcsán a
szaksajtó valóban elemezné is - akár a kül-

földi sajtóvisszhangra támaszkodva - a
határokon túl elért hatást. Ez nemcsak
nemzeti önismeretünknek válna javára, de
lehetővé tenné azt is, hogy céltudatosab-
ban, a szakmai szempontok körültekintő
mérlegelése alapján válasszuk meg szín-
házkultúránk alkalmi nagyköveteit is.

Mint ahogy az sem mindegy, hogy
milyen szellemi termékeket, színházi elő-
adásokat hívunk meg Budapestre és az
ország nagyvárosaiba. Ezen a téren ta-
gadhatatlan - legalábbis a mennyiségi -
fejlődés, mégis nemegyszer joggal gya-
nakszunk, hogy nem a legjobb társulato-
kat, legjellemzőbb produkciókat látjuk
vendégül. Kosztolányi Reinhardték és a
Művész Színház vendégjátékáról tudósí-
tott. Mi is boldogan számolnánk be Peter
Brook vagy Strehler budapesti előadásai-
ról. Mint ahogy Sturua rendezéseinek
visszhangja valósággal felvillanyozta a
színházi sajtót. Nyilvánvaló, hogy a meg-
hívásoknál mindig közrejátszik az egyez-
mények parancsa, a kölcsönösség; el-
hanyagolhatatlanok az anyagi meggon-
dolások is; de tény, hogy nemegyszer
inkább csak a tervteljesítést, a reciproti-
tást szolgálja egy-egy vendégjáték, nem
pedig a közönséget. Láttunk már a
hozzáértők által jellegtelennek, már-már
dilettánsnak bélyegzett, semmiképpen
nem autentikusnak tekinthető japán No-
színházat, ámde nem ismerhettük meg
Budapesten a Halott osztályt, a lengyel
Kantor világhíres rendezését. . .

A tolmács(készülék) védelmében

„Egy kukkot se tudok oroszul." Ezzel a gát-
lásokat okozó beismeréssel és a számára
ismeretlen orosz nyelv zenéjének, hatásá-
nak érzékeltetésével kezdi Kosztolányi
1929-ben a Sztanyiszlavszkij Színház buda-
pesti vendégjátékáról írott beszámolóját.
Mentegetőzve, szabadkozva hasonlítja
össze a maga akusztikai élményét a szavak
jelentését is értő oroszokéval, de azon
nyomban meg is cáfolja saját aggályait:

„Lámpalázam - a néző lámpaláza - nem
sokáig tart. Csakhamar rájövök arra, hogy
a mai színházban a beszéd másod-rendű
tényező, s a cselekmény, a percek apró-
cseprő történése, egy díszlet, egy kellék,
egy ruha sokkal fontosabb. Múlt-kor
valamelyik magyar darab próbáin
panaszkodtam a rendezőnek, hogy a
tömegjelenet szövegének harminc szá-
zalékát nem hallani. A rendező meg-
nyugtatott, hogy az átlagnéző a színház-
ban alig hall többet a szöveg hetven szá-
zalékánál, a többi elsikkad előle akkor is,
ha a színészek az anyanyelvén játszanak.
Ez fölöttébb leverő lehet a drámaíróra,
aki íróasztalánál gondosan csiszol ki min-

den mondatot, de tagadhatatlan tény.
Talán nem mindig volt így. A XVII. szá-
zadi színházakban, ahol a francia főurak
észrevettek egy hibás sormetszetet, sem-
mi esetre sem. Akkor még a szó uralko-
dott. Ma inkább a mozdulat. Akkor a
színház még a fül színháza volt. Ma min-
denütt a szem színháza. Mindennapi éle-
tünkben is kevesebbet beszélünk, mint a
régiek. Életünk üteme a közlekedési esz-
közök, a távíró, a telefon fejlődésére
gyorsult, s ennek folytán lelki életünk is
átalakult. Döntő pillanatokban nemigen
szavalunk, úgyszólván csak sürgönyjele-
ket adunk, egy taglejtéssel, egy bólintás-
sal, egy vállvonással. Mindezt a folyama-
tot betetőzi a mozi, a némaszínház, mely
ábrázolja életünket, de vissza is hat rá.
Idegrendszerünk mássá lett. Ezzel ma-
gyarázom, hogy az orosz vendégjáték
alatt alig zavart az idegen nyelv, s egy-
kettőre beletörődöm abba, hogy nem kell
a szavak értelmére figyelnem, csak
lejtésükre, nemzetközi dallamukra, mint
egy operaáriára, amelynél a szöveg mel-
lékes. Beérem azzal, hogy szemlélem az
előttem levő életet, s élem azt, amit a szí-
nészek élnek." (Új Idők, 1929. február 10.)

Andrzej Zurowski lengyel kritikus leg-
jobb esetben is csak a nevét, egy-két
lefordított versét vagy filmre vitt regényét
ismeri Kosztolányinak. Korreferátumát
mégis azzal kezdte, hogy elárulta: amikor
barátai meg szokták kérdezni, hogy bír
annyi idegen nyelvű színházat
végignézni, rendszerint azt feleli: reme-
kül, mert ott legalább az irodalom nem
zavar a színház élvezetében.. .

A félig tréfás, személyes megállapítás
mögött a Kosztolányi megfogalmazta, de
napjainkban már-már általánossá lett kri-
tikusi vélekedés érződött. Hogy mivel a
kritikus és az értő néző elsősorban arra
figyel a színházban, ami a szavakon túl van,
nincs is szüksége a dialógusok fordítására.

A tolmácskészülék szükséges vagy el-
engedhető rossz, a színpad és a nézőtér
közé iktatott mechanikus korlát. . . Szín-
házi embereink szerint a színházban a
látvány, a gesztusok nyelve, a dialógusok
ritmusa és dallama hordozza a mondani-
valót, a rendező és a színész a szituáció
által fejezi ki önmagát s a drámát, ergo
felesleges a szöveg szolgai vagy irodalmi
fordítása. Tudom, hogy újabban Buda-
pestre látogató, rangos együttesek rende-
zői is határozottan tiltakoztak a szink-
rontolmácsolás ellen.

Az érvek tetszetősek, már-már meg-
győzőek. Különösen, mert súlyukat a
nagyon is gyakori technikai és fordítói
kudarcok sokszorozták meg. Mindenki
emlékszik olyan színházi előadásokra,



amelyeknek fordítója a színpadon zajló
eseményektől elszakadva, izgatottan lo-
holt a színészek nyomában. Nem is egy
példát tudunk arra, hogy a hazai fül szá-
mára ismerős klasszikus szöveg, Arany,
Petőfi, Kosztolányi Shakespeare-fordítá-
sa helyett hevenyészett magyarítást hal-
lottunk. Különösen kínos, amikor a jó
szándékú fordító a két nyelv - a színpa-
don használt és a közönség nyelve -
közül csak az egyikben van otthon. Kétes
értékű öröm, amikor a tolmács elbizako-
dott jóindulattal játszani igyekszik a mik-
rofon előtt. Nemegyszer a mellettünk
ülők hangosítják élvezhetetlenre a fordí-
tást.. .

Mindezek természetesen reális veszé-
lyei a szinkrontolmácsolásnak. Ennek el-
lenére a fordítás, tapasztalatom szerint -
különösen Magyarországon, ahol a kö-
zönség idegennyelv-tudása nem éri el a
kívánt szintet, és a magyar vendégjáté-
kok során, ahol a nézőktől nem várható
el anyanyelvünk ismerete - jóval többet
használ az előadás sikerének, hatásának,
mint amennyit árt. Eredeti magyar dara-
boknál külföldön majdhogynem elen-
gedhetetlennek tűnik, de klasszikusok-
nál is kívánatos. Es mégha a többség nem
is osztja ezt a véleményt, akkor is alátá-
maszthatnám a magamét azzal, hogy ha
van a teremben szinkronfordítás, akkor a
nézőnek (és a kritikusnak is) megadatik a
választás joga. Hogy mindvégig vagy
időnként, esetleg csak az egyik fülén
használja a készüléket.

Ami pedig a készülékek sokszor han-
goztatott elidegenítő hatását illeti: külö-
nös cáfolatát tapasztaltuk ennek a köz-
hellyé koptatott megállapításnak leg-
utóbb a Radnóti Színpadon, ahol Jordán
Tamás József Attila napló-vallomásai-
nak éppen intimitását kívánta fokozni, a
kimondhatatlan kimondásának megbot-
ránkoztató hatását mérsékelni azzal, hogy
fülhallgatón keresztül, letompított, halk
hangon minden egyes nézőhöz, illetve
hallgatóhoz személy szerint szólt. Hogy
nem a teremhez, hanem a zsöllye negye-
dik sor hatos székén ülő nézőhöz beszélt.

A szinkrontolmácsolás fölényes eluta-
sításánál a magam részéről sokkal hasz-
nosabbnak vélném a fordítók nem is
nyelvi, hanem színházi felkészültségét.
Ölyan értékű, képzettségű színésztol-
mács, amilyen Benedek Ariadne, ritkán
áll a vendégjátékok szervezőinek rendel-
kezésére. De a darabok előzetes tanul-
mányozása, az előzetesen megszerzett
fordítás és a színpadon használt szöveg-
könyv összevetése azért nem feltétlen
boszorkányság. De ez már egy más mes-
terség képviselőire tartozik.

BERNÁTH LÁSZLÓ

Kritikus, a szuperember?

Egy nemzetközi tanácskozás
tapasztalatai

Valljuk meg, elméletellenes közvélemé-
nyünkben inkább mosolygásra, mint el-
ismerésre késztet az ötlet, hogy tudomá-
nyosnak mondott tanácskozás témája
legyen a színházkritikusok képzése. Elek
a gyanúperrel, hogy nem véletlenül ren-
deltettem éppen én e kissé bizarr ötlet
mellé, aki nem is érzem magam elsőren-
dűen színikritikusnak. (Sokkal inkább
filmkritikusnak.) Kétségtelen, az újság-
író-iskolán, mint a művelődéspolitikai
szak osztályfőnök bácsija, évek óta szer-
vezem a hallgatók színikritikusi képzését
is, ami magyarul eddig kétszer két óra
előadást és háromszor két óra szeminá-
riumot, néhány színielőadás meglátoga-
tását és egy-egy kritika írását jelentette.
A szeptemberben kezdődő új tanévben a
szemináriumok száma várhatóan meg-
növekszik ötször két órára.

A lényeg az, hogy a Nemzetközi Szín-
házkritikus Szövetség meghívására Ma-
gyarországról én utazhattam Tbiliszibe,
ahol az idézett témában háromnapos
tanácskozás folyt. Olyan komolysággal,
hogy a megnyitót a grúz kulturális
miniszter tartotta, s a világ több mint
húsz országából mintegy negyven-negy-
venöten jöttünk össze, hogy a patinás
Rusztaveli Színház különtermében há-
romszor négy órán át cseréljünk eszmét a
a színházkritikusok képzéséről.

S ez az eszmecsere végül is sokkal
érdekesebbre sikerült, mint azt némi
hazai szkepszissel beoltva magam is vár-
tam. Elsősorban talán azért, mert a grú-
ziai vendéglátók jóvoltából is hiányzott
minden protokolláris szöveg, s mert, talán
egy idősebb hazai felszólalót kivéve, senki
sem akarta azt bizonyítani, hogy valójá-
ban mindent tud már arról a valamiről,
amit színikritikának neveznek. Mert-
hogy a képzés előtt tisztázni illik: mit kell
érteni azon az egyesek szerint közhasznú
tevékenységen, amit gyűjtőfogalommal
színikritikának szoktak nevezni. Ám hogy
ez a fogalom milyen funkciójú, helyzetű s
persze színvonalú írásművet jelent,
éppen ennek a megbeszélése adta a
tanácskozás érdekességét.

Ott kellene kezdeni, hogy van-e, léte-
zik-e egyáltalán formalizált, tehát vala-

milyen szervezeti keretek között folyó
képzés? Kiderült, hogy több helyen is,
mint gondolnánk. A felszólalások nyo-
mán megtudhattuk, hogy a Szovjetunió-
ban a színházi intézeteknek nevezett
főiskolákon majdnem mindenütt a
színészek, rendezők mellett
színházelmélet-tel foglalkozó fiatalokat
is képeznek, akikből aztán vagy
tudósjelöltek, vagy kritikusok lesznek.
(Vagy mind a két területen
kamatoztatják ismereteiket.) A kínai
résztvevő - aki egyébként maga is több
mint húsz éve Grotowskival együtt, a
Moszkvai Színházi Intézetben végzett -
arról számolt be, hogy a pekingi egye-
tem irodalmi tanszékén folyik színikriti-
kusok képzése is. A lipcsei egyetem pro-
fesszora egyenesen öt évről adott szá-
mot, náluk ugyanis önállóan, tehát külön
tanszéken folyik kritikusok okítása. A
bolgár résztvevő a szovjet gyakorlathoz
hasonló helyzetről számolt be. Egy fran-
cia felszólaló szerint náluk egyetlen
olyan intézmény van, ahová színházkriti-
kusi ambíciókkal megáldott (vagy meg-
vert) ifjak beiratkozhatnak tanulás céljá-
ból. Egy svéd felszólaló - a jelen nem
levő - finneket emlegette, ahol tan-
folyamszerűen folyik színházkritikusok
szervezett oktatása. (A magam felszóla-
lásában - az újságíró-iskolán folyó kép-
zésen túl - már számot adhattam arról a
tervről is, ami szerint a Bölcsész Kar Esz-
tétikai Tanszékén kétéves posztgraduális
képzés indul majd.)

A recept tehát elég egyszerűnek lát-
szik; valamelyik egyetemen, főiskolán
lehetőséget kell biztosítani, hogy az ér-
deklődő, arra alkalmas fiatalok elsajátít-
sák azt a minimumot, amellyel elindul-
hatnak a pályán. Igen ám, de a szervezett
képzésről beszámoló felszólalások szinte
mindegyike azt is felemlegette, hogy
teljesen bizonytalanok, mit is kellene itt
tanítani, s hogy a legjobb oktatási forma
sem garancia arra, hogy valódi és jelentős
kritikusok kerüljenek ki a professzorok
keze alól, arról nem is beszélve, hogy a
lapok hajlandók-e alkalmazni az így rá-
juk szabadított „kiképzett kritikusokat".
Nem véletlenül aratott szavaival oly
nagy sikert egy angol felszólaló, aki a
New York Times kritikusát idézte: „Olyan
szakma, hogy színikritikus, nincs is. Ha
valakinek nem a hobbija a színház, hiába
jár akár egész életén át jobbnál jobb
előadásokra, nem lesz belőle jó kritikus."
Ez az angol felszólaló végül is abban
összegezte a véleményét, hogy a kritika
dolga „csupán" megalapozni a néző véle-
ményét.


