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A szakma az évad közepére eljutott
odáig, hogy fennen hangoztassa: nincs
elég igazán korszerű és értékes új magyar
dráma, kimerülőben vannak a különböző
mecenatúraformák, alkalmak, műhelyek.
Az ősszel harmadízben megrendezett és
sok hasznos tapasztalattal záruló
zalaegerszegi nyílt fórum drámatermé-
sének színvonala is csökkent, ugyanígy a
Radnóti Miklós Színpad nyílt műhelyé-
nek lendülete is; nem hozott eredményt a
Nemzeti Színház jubileumi pályázata,
egyelőre alig mutat fel értéket a Gyulai
Várszínház pályázata, csak a veszprémi
jubileumi pályázat ígér néhány jól eljátsz-
ható darabot - a jövő évadra. Ennek elle-
nére az évad magyar repertoárja mégis
elég gazdagnak mutatkozott. A klasszi-
kus, a régebbi magyar drámairodalom
spektruma A peleskei nótáriustól (Nyír-
egyháza) a Bánk bánon (Nemzeti Szín-
ház, Kecskemét), a II. Rákóczi Ferenc
fogságán (Nyíregyháza) és a Tragédián
(Győr) keresztül Móricz Zsigmond, Her-
czeg Ferenc, Molnár Ferenc, Karinthy
Frigyes, Hunyady Sándor, Szomory De-
zső egyes műveinek újrafelfedezéséig,
újszerű értelmezéséig terjedt. Sok az újra-
értelmezési kísérlet, kivált lllyés Gyula
(Lélekbúvár, Kegyenc, Tűvétevők, Dupla
vagy semmi), továbbá Németh László
(Villámfénynél) és Örkény István (Pisti)
esetében is. Örvendetes, hogy ez a felújí-
tási hullám elérte az élők közül Sütő
Andrást (Egy lócsiszár virágvasárnapja),
Sánta Ferencet (Az éjszaka), Görgey
Gábort (Komámasszony...) és Kornis
Mihályt (Kozma) is. Dunai Ferenc Nad-
rágjával újabb két színház (Vígszínház,
Népszínház) birkózott, váltakozó siker-
rel. Mindez mindenképpen jelent annyit,
hogy immár drámairodalmunk múltjában
és közelmúltjában is kezdünk ottho-
nosabban mozogni.

Az új magyar drámatermés a fentebbi
előrejelzések, vélemények ellenére is ad
némi bizakodásra okot. Mégiscsak ebben
az évadban vitték színre Háy Gyula
jelentékeny királydrámáját, a Mohácsot
(ez ugyan már nagyon régi adósság volt),
Sütő András Álomkommandóját, indítot-
ták el a pályán Sultz Sándort, Zalán
Tibort, Kárpáti Pétert, Tamás Istvánt,
hoztak újabb műveket Gosztonyi Jánostól,
Czakó Gábortól, Horváth Pétertől, Sipos-
hegyi Pétertől, formás monodrámákat kol-
lektíváktól (A bűnbak- Thália, A levegő hőse -
József Attila Színház), biztató egyfelvoná-
sos etűdöket Bacher Ivántól, korábban írt

s már megvitatott, sőt hevesen vitatott
műveket Ben Turán Róberttől, Kiss
Iréntől. Az értékskála nagyon szétszórt,
kevés az igazán nagy vagy akár a jelenté-
keny mű, több az átlagos vagy éppen a
zsenge. Tény azonban, hogy már az 1986.
évi 275-ről 1987-ben 310-re emelkedett a
műsoron tartott magyar darabok (régiek
és újak) száma. Akadnak aggasztó tüne-
tek is: a színházak - kiváltképpen a fővá-
rosiak - új magyar drámák bemutatására
vállalkozó hajlandósága nem túlságosan
nagy; szívesen hivatkoznak a közönség új-
fajta érdeklődésére, a gazdasági-technikai
nehézségekre és a drámaírók egy részének
„fejletlenségére", s emiatt újabb háborúk is
dúlnak írók és színházak között.

A külföldi repertoárból figyelemre méltó
volt a már említett szovjet glasznoszty-
drámairodalom legjobbjainak „honosítá-
sa" - olykor még a szovjetunióbeli bemu-
tató előtt -, s folytatódott egyes orosz
klasszikusok újszerű értelmezésű színre
vitele, bár a korábbinál kevesebb siker-
rel. Furcsa módon az előbbi műsorkate-
góriában a vidék, az utóbbiban pedig
inkább a főváros viszi el a pálmát. A kül-
földi klasszikusokat tekintve figyelmet
érdemel Goethe előretörése (Egmont,
Tasso, Stella), Grillparzer ismételt jelen-
léte (Nyíregyházán), egyes francia szer-
zők (Moliére, Beaumarchais) újszerű in-
terpretációi, míg a korábbi Shakespeare-
kultusz (A velencei kalmár, a III. Richárd
vagy A vihar bemutatása ellenére) mintha
apadóban volna. A kortárs nyugati
drámák felújításait (Miller, Albee,
Steinbeck, Williams) részben a nosztal-
giázás, részben az újraértelmező kedv
motiválta; Miller esetében még újabb
erkölcsdrámák felfedezésére is futotta.
Volt némi érdeklődés más irányban is,
adósságok (Aymé, lonesco, Arrabal, Bar-
rie Stavis) törlesztésével; Közép-Európát
viszont, a Mrozek-dömping mellett, csak
egy-egy árva Krleza-, Rózewicz- és
Bresan-mű képviselte.

Á fenti összkép vázlatos, és semmikép-
pen nem tör teljességre; a magyar szín-
házművészet 1987-88-as évadának mér-
legén minden bizonnyal sokkal több ten-
dencia, kudarc, gond, konfliktus és ered-
mény mutatkozik. A helyzet a szokásos-
nál (hiszen a színházművészet, mint köz-
tudott, világszerte mindig „válságban
van") valóban válságosabb, s valóban
vajúdtak a hegyek. A következő évadok
feladata - a szakmáé és az irányításé
egyaránt -, hogy ne egereket szüljenek.

GAJDÓ TAMÁS

Színházi életeim

Incze Sándor emlékezései

1987 végén egy színházi memoárkötet
látott napvilágot: Incze Sándoré, aki több
mint húsz évig szerkesztette a Színházi
Elet című hetilapot. Á Múzsák Könyv-
kiadó gondozásában megjelent Színházi
életeimet Ábel Péter szerkesztette, és az
előszót is ő írta.

Incze Sándor ismert alakja volt a II.
világháború előtti magyar közéletnek.
Kolozsvárott született 1889-ben. Már
gyerekkorában eljegyezte magát a szín-
házzal, de mivel tehetsége se a színészet-
hez, se a drámaíráshoz nem volt, kitalált
magának egy új műfajt: a színházi újság-
írást és szerkesztést. Bár színházi lapot
már Incze Sándor működése előtt is
szerkesztettek, neki sikerült először az
üzleti vállalkozást és a művészi szem-
pontok érvényesítését együttesen meg-
valósítani.

1908-ban megalakította a kolozsvári
Színházi Újságot, majd 1910-ben Buda-
pestre költözött, és Színházi Hét címmel
indított új hetilapot, amely 1912 decem-
berétől Színházi Élet címen jelent meg az
egész országban. 1939-ben több száz
lappal együtt a Színházi Eletet is betil-
tották. Ennek csak egyik oka volt az,
hogy Incze Sándort származása miatt
nem vették fel a sajtókamarába. Ábel
Péter véleménye szerint a Színházi Eletet
azért szüntették meg, mert noha nem
politizált, „kirívó szemléletet testesít meg.
A polgári humanizmus kora lejárt, han-
goztatták; az Új Európa más szellemisé-
get kíván meg". Ábel magyarázata azon-
ban csak részben felel meg a valóságnak.
Pintér Jenő véleményét idézve kissé ár-
nyaltabbá válik ez a kép: ,,...a színészet
és színműirodalom iránt érdeklődő
közönség mohón vásárolta az érzékiségét
és kíváncsiságát izgató képes füzeteket.
Kirívó zsidó irányzatosságával a Színházi
Élet nagy szolgálatot tett az
antiszemitizmus ügyének."

A lap megszüntetése után Incze Ame-
rikába emigrált; úgy vélte, ott még ha-
szonnal kamatoztathatja tehetségét, isme-
reteit. Sok mindennel próbálkozott, mert
az újságírás és a lapszerkesztés, amihez
igazán értett, nem sikerült. Stage és
Theater Arts címen indított újságjai csőd-
be jutottak. Hogy pénzhez jusson, színi-



iskolában tanított, s folytatta a már Ma-
gyarországon is sikeresen űzött színházi
menedzserkedést: a jövedelmezőnek vélt
darabok felkutatását, majd az előadások
finanszírozását. S itt, az óhazától távol
kezdte írni emlékezéseit, amelyek végül
is befejezetlenül maradtak. Szerencsére
magyarországi működéséről így is teljes
képet adnak.

Incze Sándor beszámol a kolozsvári
indulásról, az ott nyert hatásokról, ame-
lyek egész életében elkísérik. Nyomon
követhetjük a kezdő újságíróskodás em-
lékeit s az egyre feljebb ívelő karrier állo-
másait. Incze, mint általában a memoár-
írók, nagy szeretettel sorolja azokat a
csínyeket, amelyeket fiatalkorában elkö-
vetett, és élvezettel meséli azokat az
anekdotákat, amelyeknek szereplőihez
valamiféle kapcsolat fűzte. A történetek,
noha elsősorban mulattatók, forrásér-
tékkel is bírnak. Molnár Ferencnek pél-
dául egy külön fejezetet szentel a szerző,
Anekdoták Molnár Ferenc körül címmel.
A fejezet - címével ellentétben - nem
anekdotafüzér, hanem a sikeres író be-
mutatása néhány jellemző történet és
számtalan személyes élmény segítségével.
S még értékesebbé teszi a feljegyzést, hogy
Incze Sándor igyekezett olyan epizódokat
kiválasztani, amelyek nem közismertek.

A barátok és ismerősök felidézése után
Incze hangja akkor forrósodik át, amikor
a nagy szerelem kerül szóba: a
szerkesztői munka. A Színházi Élet be-
mutatásánál sincs szoros és fegyelmezett
szerkezet, továbbra is megmarad a cse-
vegő hang, de a lapcsinálás minden fon-
tosabb részletére fény derül. Incze ren-
geteget idéz a korabeli irodalomból. A
Színházi Élet szerkesztőségét találóan
úgy mutatja be, hogy idézi Harsányi Zsolt
1918-ban megjelent tréfás színházi
regénye, a Shakespeare a Nyüjorkban ide-
vágó részletét: Shakespeare-t Hajó Sán-
dor drámaíró vezeti be a Színházi Élet
szerkesztőségébe. De Incze a műhelytit-
kokba is bepillantást enged: leírja például
az 1937-es karácsonyi szám megszületését.
Ezután sorra veszi a Színházi Élet rovatait,
azok ismert és kevésbé ismert
munkatársaival. Részletesen beszámol a
színdarabrovat beindításáról, amelynek
jelentőségét még ma is érezzük. 1916-ban
Faragó Jenő és Vángel Gyula új lapot indí-
tott Színház és Divat címmel. Ezt bizony
megérezte a Színházi Élet is, mert az
emberek az új lapot előnyben részesítet-
ték. Incze ekkor azonnal megvalósította
régi tervét: eleinte csak egyfelvonásosokat
közölt, majd jöhettek a teljes színművek is.

Incze a rovatok felsorolásában meg-
emlékezik Intim Pistáéról is. Sajnálatos,
hogy az utókor egyenlőséget tett az újság
és Intim Pista közé. Pedig a rovat ötlete
kitűnő, s a rengeteg apró hír között sok
olyan is van, amely ma már színház- és
irodalomtörténeti jelentőségű. A kötetet
szerkesztő Abel Péter érdeme, hogy vég-
re helyére tette Intim Pistát. Nem csinál
belőle diszkrét társalgót, de végre nem
benne látja a rosszindulatú pletykálkodás
ősatyját.

Ábelt dicséri az is, hogy a Színházi Élet
értékeit felismerve kijelölte annak méltó
helyét a Horthy-korszak sajtótermékei
között. Számtalan előnyét „fedezi fel" az
ilyen típusú lapnak. Kínált irodalmi
csemegét, például Móricz és Karinthy
műhelyéből. Interjúkat közölt ismert
magyar és külföldi drámaírókkal, színé-
szekkel, rendezőkkel és színházigazga-
tókkal. Lépést tartott a világ filméletével:
minden híres filmről tudósította olvasóit.
Színvonalas fotóit a korszak legjobb
budapesti fényképészei készítették:
Munkácsi Márton, Angelo, Juan Gyenes,
Pál Sándor. A lap hasznos tanácsokkal
látta el a műkedvelőket, amellett, hogy
beszámolt a vidéken működő amatőr
társaságokról; ezek a Színházi Élet
boltjában jogdíj nélküli szövegkönyveket
is vásárolhattak. A Színházi Élet szeretett
jótékonykodni. Incze Sándor
kezdeményezésére a lap különféle akció-
kat szervezett: sírköveket állított az arra
érdemes színészeknek, visszavásárolta
Blaha Lujza házát. Mikor Rózsahegyi
Kálmánnak nemzeti színházi tagságának
25 évfordulóján családi házat építettek,
ezt a közadakozási akciót is támogatta a
Színházi Élet: részletesen tudósított az
akció állásáról és közölte az adakozók
névsorát. A lap boltjában a művészfotók
mellett olyan könyveket is árusítottak,
amelyeket a lap finanszírozott. Ábel
Péter azt írja ezekről a vállalkozásokról:
,,...mit sem von le a nemes gesztusok
értékéből az a tény, hogy közvetve ez is a
lap propagandáját szolgálta." Egy ön-
fenntartó újságnak minden olyan lehető-
séget meg kellett ragadnia, amely, akár
közvetve is, pénzt hozott.

Ábel Péter szerkesztői munkáját, a
remek előszó mellett, a kötet fotói is
dicsérik. Az ismerősök és barátok fény-
képei mellett megtaláljuk a Színházi Élet
egyes oldalait is, bár ez utóbbiak eseté-
ben lehetett volna szisztematikusabb is a
válogatás. Talán minden egyes rovat
fényképpel való szemléltetése, vagy az
Incze által is említett 1937-es karácsonyi

szám néhány oldalának közlése jobban
feltárta volna a Színházi Élet igazi arcu-
latát és Incze Sándor szerkesztői mód-
szerét. Zavaró az is, hogy néhány felvétel
alatt nem egyértelmű az aláírás. Jó lett
volna azt is megjelölni, hogy hányadik
évfolyam melyik számában találhatók a
közölt oldalak. Ábel Pétert illethesse még
annyi bírálat, hogy nem volt szerencés
azt a néhány jegyzetet a szövegben záró-
jelbe téve közölni. Az Andrássy út és
Karlsbad mai nevének mellőzése ebben
a szövegben, úgy vélem, nem zavart
volna senkit. Hiányzik azonban a kötet
végéről egy olyan névmagyarázó, amely-
ben azokat kellett volna felsorolni, akik-
ről már Incze is imigyen emlékezett
meg: „A nevek egy része ma már keveset
mond, de akkor...".

Mindezekkel együtt Incze Sándor kö-
tete haszonnal forgatható olvasmány.
Nemcsak a szerző életét, a Színházi Ele-
tet ismerhetjük meg belőle, de száza-
dunk első harmadának vidéki és buda-
pesti színházi életéről is számos érdekes
és fontos adalékot kaphat általa az
olvasó.

Következő számaink tartalmából:

Nánay István:
Válsághelyzet és kisszínházak

Pályi András:
Beckett visszanéz

Szántó Judit:
A rendezői gesztus

Csáki Judit:
Ripacséria

Tarján Tamás: Nincs
miért nevetni

Földes Anna-Mihályi Gábor:
Jan Kott - közelről


