
CSERJE ZSUZSA

Szabaccság Mucsán

Nestroy szatírája Miskolcon

Az íróról

Ki gondolta volna, hogy a XIX. század
közepén élt Johann Nestroy, az osztrák
„Volksstück" egyik mesterének eme da-
rabja az 1980-as évek végén olyan vihart
kavaró, aktuális, mégis ellentétes véle-
mények kereszttüzében álló előadás
alapjául fog szolgálni, mint ahogyan az
bekövetkezett. Talán csak ő maga, aki
korának egyik legnépszerűbb s egyidejű-
leg Legellentmondásosabb színpadi szer-
zője volt. Szabadság Mucsán (itt: Sza-
baccság Mucsán!) című énekes bohózata
(itt: szatírája) érdekes előadásban szólalt
meg Miskolcon, talán megkezdve egy
sort, amely számunkra is fölfedezi az írót,
akinek nálunk csak Lumpácius Vaga-
bundus című darabja vált igazán ismertté.
Az 1801-ben született osztrák szerző, aki
apja kívánságára elsajátította ugyan a
jogtudományt, már húszéves korában
teljes szívvel-lélekkel a színházé lett.
1822-ben Mozart Varázsfuvolájában
mutatkozott be mint Sarastro, s ettől
kezdve osztrák és német színpadokon
mint basszista szerepelt, később komi-
kusként is nagy sikereket aratott.
Bécsben, a Theater an der Wienben,
1831-től a közönség kedvence lett, s
egyúttal örökös félelme igazgatójának,
mert az ifjú színész nagymestere volt a
rögtönzésnek, és egyetlen alkalmat sem
hagyott ki, hogy a színpadról a cenzúra
ellen szitkozódjék. Hosszan ' sorolhat-
nánk itt sikeres szerepeit és persze darab-
jait, amelyekben gyakran maga játszotta
el valamelyik főszerepet, de talán inkább
arról érdemes megemlékezni, hogy sikert
sikerre halmozva végül 1854-ben szín-
házigazgató lett. Hatévi ilyetén munkál-
kodás után 1860-ban búcsúzott közön-
ségétől, majd két évvel később meghalt.
Temetésére egész Bécs kivonult.

Ferdinand Raimund mellett Johann
Nestroy volt a bécsi népszínház legki-
emelkedőbb képviselője. Az osztrák
Volksstück, azaz népszínjáték, ahogy
Walkó György írja: „a játékszíni mutat-
ványoknak ez a biedermeier álorcában
mulattató, varázslatos műfaja... Csípős,
merész újításokkal koronázta meg Nest-
roy a műfajt, s ez valóban nem nélkülö-
zött bizonyos [kétértelműséget], persze
korántsem a szó obszcenitást gyaníttató
jelentésében. Egyszerre rejlett benne

ugyanis a kettő: ötletesen elbűvölő, szen-
de játékosság is, meg szikrázva, borzong-
va lesújtó ítélet is". Mindenesetre Nest-
roy nem volt ártalmatlan szerző.

A népszínjáték (nálunk a népszínmű
elnevezést nyerte) akkoriban mást jelen-
tett Magyarországon és mást ott. Nálunk
inkább falusi környezetet idézett, paraszti
világot, Bécsben inkább kispolgári-
köznépi réteget: kifutófiúkat, hivatalno-
kokat stb. E népszínjátékokban Nestroy
gyakran fejezi ki epés véleményét a vi-
lágról, km-áról, no meg a zsöllyékben ülő
nézőkről is. Nyers realizmusával senki
nem tudott nála szellemesebben buta ala-
kokat ábrázolni, előítéleteket, álszemér-
met, képmutatást ostorozni. Igy azután a
bécsi néző számára iróniája, kiábrándult
okossága, szkepticizmusa tartotta frissen
darabjait. Igy válik a helyi jellegű vígjáték
nála „nagy szatírává". Nem véletlenül
nevezték el kortársai a kor Ariszto-
phanészének. A hatalmasok túlkapásai
ellen is élccel védekezett. Rögtönzései
miatt eleinte csak színigazgatójával,
később a rendőrséggel is meggyűlt a baja.
Az iróniát fegyverként használta. Ami-
kor az idők komolyra fordultak, 1830-
ban, a júliusi forradalom hatására meg-
változott a kispolgári Bécs hangulata. Az
elnyomatás fokozódott, a cenzúra is egy-
re jobban éreztette hatását. Nestroy sem
zárkózott el az új áramlat elől, de mégis
inkább az arany középutat választotta.
Nem volt forradalmár, féltette „bécsijeit"
a túl hirtelen változásoktól. Mégis
fellelkesítették az osztrák forradalmárok
eszméi, és darabjaiban megpróbált kife-
jezést adni a lakosság körében uralkodó
közhangulatnak.

A darabról

A forradalom hatására született meg a
Szabadság Mucsán (Freiheit in
Krähwinkel) című, Metternich ellen
irányuló politikai szatírája. Talán ez az
egyetlen darabja, melyben nem sandított
a cenzúrára. 1848-ban készült, s arról is
szól: a forradalomról, a maga összes
ellentmondásával együtt. Célba vette itt a
reakció minden válfaját, s bár nem
kételkedett a forradalom erejében, mégis
féltette azt a jámbor és öntudatlan
polgárok korlátoltságától. Vajda György
Mihály szerint ez a mű „Nestroy
határozott, demokrácia sugallta ítélete
volt az osztrák kispolgárság politikai
közömbössége, felemás langyossága
fölött". A darab egyébként harminchat
előadást ért meg két hónap alatt. Kari
Kraus „metafizikainak" nevezte Nestroy
humorát, s ezt mondta róla: „Vattába
csomagolta dinamitját, s csak akkor
robbantotta fel a világot, mikor

már megerősítette abbéli meggyőződé-
sében, hogy az összes világok legjobbi-
ka." Nyelvanalízisét szocioanalízisnek
nevezte egyidejűleg, amely pedig magas
foka a precízen differenciáló társada-
lomelemzésnek. E nyelvezet szatírai
képességeiről sem hallgathatunk, s arról
sem, milyen kifejezően és jellemzően ne-
vezte el az író hőseit. S ennél a pontnál
már kapcsolódjunk egy pillanatra a mis-
kolci előadáshoz. Bár a mű átdolgozott
formában került színre, ne hagyjuk szó
nélkül Viola József remekmívű fordítá-
sát. Az író szellemes szójátékai, amelye-
ket gyakran a végletekig visz, már stílus-
értékűek, s Viola ezeket a nyaktörő nyel-
vi mutatványokat is hűen tolmácsolja. A
nevek fordításánál is brillírozik, gon-
doljunk csak néhány főszereplő: özvegy
Nemes Facérné, Ricsajjdurr rendőrpa-
rancsnok, Fröccsittas újságíró vagy
éppen Verébfalvy Veréb állami költő el-
nevezésére.

Mielőtt azonban a recenzens az
előadásról szólna, röviden fel kell idéznie
a mű tartalmát, tekintettel arra, hogy azt
hazai színpadon először láthatjuk. Ez a
kivonatos tartalom korántsem tartalmaz-
za az összes bonyodalmat, valamint azt a
szinte kaotikus kapcsolatrendszert,
amely egyébként a darab gyengéje is, hi-
szen e mostani közönség csak kapkodja a
fejét a gyakran kiismerhetetlen szöve-
vény láttán. Az átdolgozó rendező, ahe-
lyett hogy valamelyest leegyszerűsítette
volna a bonyodalmas történetet, még to-
vábbi beszúrásokkal „gazdagította", s
ezáltal nemigen könnyítette meg a néző
helyzetét.

Zavargások vannak a kisvárosban. A
nép, megunva tűrhetetlen helyzetét,
elégedetlenkedik. A polgármester leg-
hívebb szövetségese, Miki besúgó
segítségével mindent megtesz, hogy a
forradalmat csírájában elfojtsa. Megjele-
nik azonban a kisvárosban (Mucsán) Ult-
ra, egy szabadelvű újságíró. Leleplezni
kívánja a kisváros urait, ostorozza a
hibákat, a cenzurát, az önkényt.
Megjelenése-kor éppen tanúja annak,
hogy Nemes Facérné, a szép özvegy
panaszkodik: ura végrendeletével a város
vezetői manipulátni akarnak. Hogy a
hátramaradt vagyont megkaparinthassák,
a polgár-mester nőül kívánja venni az
özvegyet. Ám az egy szempillantás alatt
beleszeret a forradalmi hevületű Ultrába,
s elutasít-ja a polgármestert. Ultrát mint
külföldi propagandistát kiutasítják a
városból. Ő azonban - a szabadság
élharcosaként nagy célokat tűz ki: a
polgármester meg-buktatását és a
zsarnokság romjain a mucsai szabadság
székesegyházának fel-építését. Titokban
maga mellé állítja a



kisváros két elégedetlen hivatalnokát,
akiknek segítségével különböző álruhák-
ban visszatér a városba, hogy vezesse a
nép harcát. Amikor tisztelendőnek öltöz-
ve először tér vissza, akkor tudja meg,
hogy a leiratot, amelyben „fentről" az al-
kotmányt biztosították Mucsának, a vá-
roska vezetői eltitkolták a nép elől. Kitör a
zűrzavar. A polgármester, félve a nép-
haragtól, Miki házába menekül. Éjszaka
rémes álmok gyötrik a forradalomról,
amely számára a pusztulást jelentené.
Hívei mindent megtesznek, hogy vérbe
fojtsák a mozgolódást. Kikre is támasz-
kodik a polgármester? Mikire, a besúgó-
ra, Ricsajjdurra, a rendőrparancsnokra,
valamint Verébre, a gerinctelen állami
költőre, aki „remekbe szabott" költemé-
nyeivel alájátszik a mindenkori hatalom-
nak. Ultra újólag álruhában érkezik, most
azzal a céllal, hogy megszerezze azt a
bizonyos leiratot. A csel sikerül, az irat a
birtokába kerül. Mindeközben az író
néhány szerelmi szálat is szövöget, vala-
mint gondoskodik arról, hogy olykor jól
eltalált, máskor zavaros jelenettel láttassa
a „népet", az embereket, akik sokszor
csak azért jönnek a zavargások színhe-
lyére, hogy „lássanak egy kis forradal-
mat". Asszonyok aggódnak férjükért,
nehogy „belekeveredjenek" valamibe,
teljes a káosz. Megindul az ellentámadás
(ellenforradalom), a polgármester de-
magóg beszédével könnyedén leszereli az
egyébként elégedetlen tömeget. Vannak
ugyan, akik még így is hőzöngenek, nem
hisznek a szép szavaknak, az ígérgeté-
seknek. Végül azonban a forradalom át-
meneti elfojtása után Ultra segítségével
győz a nép, „kitör a szabaccság" Mucsán,
és a darab idilli befejezést nyer.

A rendezésről

Az ambiciózus fiatal rendező, Galgóczy
Judit aktuális, politikus előadást akart
létrehozni, s ehhez ideális anyagra talált a
mai áthallásokra magától is hangolódó
műben. Es dicséretére: fantáziadús te-
atralitással vitte színre. S mi több, saját
átdolgozásában. Ez a változat rokon az
eredeti művel, betoldásai, új szövegei,
songjai szervesen illeszkednek a darab
szövetéhez. Legfontosabb változtatása az
előadás nyitó képe, amely nincs benne az
eredeti anyagban, hiszen az kocsmai jele-
nettel kezdődik, életképpel, a bakter és a
besúgó beszélgetésével. A miskolci elő-
adás kezdete viszont egy kisvárosi va-
sútállomást láttat (Mucsa felirattal), s az
első színi jelenet arról szól, hogy a helyi
hatalmasságok éppen valamilyen proto-
kolláris küldöttséget búcsúztatnak. Ki-
rendelt matrózblúzos gyerekek integet-

nek a távozó vendégek után, s az el-
hangzó szövegből kiderül, mi mindennel
kecsegtetik a városka vezetői a település
lakosságát. Biztonságot és békét garan-
tálnak, s ehhez nem kell más - mondják -,
mint szorgalmas munka, amely minden
jólét záloga. Mondandójuk megerősíté-
seként sok-sok aprópénzt szórnak az
alant összegyűlt nép közé. Az elégedet-
lenség mégis izzik Mucsán, szítója a Bak-
ter. S azt a mondatot, amely az eredeti
mű első jelenetében, egy reális szituáció-
ban egyszer hangzik el („Elmúlik egyszer
a setétség kora!"), ebben a kitalált
élőképben többször is elmondja. Mindezt
bizonyára azért teszi a rendező-átdol-
gozó, mert nem bízott abban, hogy a rö-
vid kocsmai jelenet elég erős ahhoz, hogy
a nézőt eligazítsa a társadalmi helyzetkép
világos felismerésében.

Ami a díszletet illeti, a színen óriási
vasszerkezetet látunk, olyan mobil épít-
ményt, amelynek forgószínpadi mozga-
tása nyomán a darab további helyszínei
kisebb jelzésekkel mind létrejönnek. A
vasútállomáshoz járul még egy egészen
valódinak ható sorompó, amely nyitott
állapotban szabadon láttatja a minden-
kori játékteret, ám azokban a képekben,
amelyek az állomáson játszódnak,
időnként rettenetes csörömpöléssel le-
zárják a teret, vagy sokkoló zajjal csapód-
nak kifelé az első sorban meg-megrettenő
nézők elé.

Galgóczy intenzív vizuális hatásokra
épít. A tömegjelenetek, az álmok vagy
egy-egy népcsoport plasztikus megjele

nítéséhez invenciózus munkatársra talált
M. Kecskés Andrásban, aki a mozgásokat
komponálta. Gondolok itt a hivatali
jelenetre, a parókás, könyökvédős kishi-
vatalnokok mozgatására, pecsétjeikkel,
iktatásaikkal jól érzékeltetik a hivatal
mechanikus és értelmetlen munkáját. Egy
másik rendezői ötlet nyomán gyerekeket
látunk, akik „tüzet viszek"-et játszanak,
„zsipp-zsupp"-ot énekelnek, s utánozva a
felnőtteket - halomra lövöldözik
egymást. A kép rímel a mára. Át-
dolgozói-rendezői koncepciójának meg-
felelően özvegy Sulyokné alakja jóval na-
gyobb jelentőséget kap az előadásban,
mint az eredeti darabban. Ez az alkoho-
lista takarítónő (akit a szerző tanácsi al-
kalmazottként jelöl) már az első jelenet-
ben ott nyüzsög a nép között svájcisap-
kában, vödörrel a kezében, ott ül a kocs-
mában is, vedelve a sört, de ő a hivatal ta-
karítónője is. Mintegy rezonőrként már
az előadás kezdeti szakaszában egy szinte
„brechti" songot is elénekel. (Egerszegi
Judit lepusztult figurát jelenít meg, az
élet perifériájáról valót, vegetálót, felnö-
vesztve a figura jelentőségét a rendező ál-
tal vágyott szimbólumig.)

E proletár-betétszám mellett több olyan
dalt élvezhetünk, mint például az Itt a
máz vagy a Halleluja címűt: a zene-
szerző, Melis László songjait. Melis
egyébként bravúrosan egyensúlyoz a
népszínjáték szórakoztató zeneisége (hi-
szen énekes bohózatról van szó!) és az
elidegenítő, mondandókat hordozó dal-
betétek között. Közzenéi pedig (a Mar-

Nestroy: Szabaccság Mucsán (miskolci Nemzeti Színház). Jelenet az előadásból



seillaise dallamának különböző variánsai)
olykor melodisztikusan, máskor fe-
nyegetően, néhol iróniával szólalnak meg,
aláhúzva vagy éppen ellenpontozva a
jelenetek tartalmát. Mégis Galgóczy egy-
egy leleményes ötlete visszatetszést kelt.
Túlzónak találom magam is, hogy az
üdvözlő feliratok, transzparensek szövege
rettenetes helyesírással készült. Ilyen
például: „Üdvözöljük a küldöccség távo-
zását" vagy éppen a címben szereplő

„Szabaccság". Nem vagyok meggyőződ-
ve arról, hogy a kritikai realizmus eme
színi megnyilvánulása eléri célját; a ma-
gyar néző, lévén többnyire maga is rossz
helyesíró, még azt hiheti, hogy e szavakat
így kell írni, s nem tekinti ezt a tömegek
műveletlensége szimbólumának. S igen-
csak megkérdőjelezhető számomra a pol-
gármester rémálmai közül az egyik. A
forradalom fenyegető veszélyeként - egy
vetítő segítségével - óriási Lenin-kép

kúszik fel a falra, egészen a színház
mennyezetéig. Filozofikus és politizáló
hajlamú rendezőnk saját koncepciójának
belevetítése egy más történelmi közegbe
azért idegen test, mert igencsak megza-
varhatja a néző fejét, nem tudván hová
helyezni a látottakat. Egy ilyen ráagga-
tott, didaktikus látomás nem erősíti a
mondandót, hiszen az eredeti mű mai
helyzetekre rímelő szövegének hatásos
színrevitele önmagában is elég parázs ak-
tualitást adott volna az előadásnak.

A színészekről
Karczag Ferenc (Ultra), Matus György (Polgármester) és Fehér Ildikó (özvegy Facérné) a miskolci előadásban
(Jármay György felvételei)

A színészi alakításokban viszont sok di-
csérendő akad. Talán Karczag Ferenc-nek,
aki a kulcsfontosságú Ultrát alakítja,
adhatott volna több önbizalmat (vagy
instrukciót?) a rendező, hogy első, igen
fontos monológjában megnyerő szemé-
lyiségét több belső hevülettel, filozofiku-
sabb elmélyültséggel és szikrázóbb intel-
lektussal hassa át. A továbbiakban bírja a
színész energiával, iróniával, karakterek-
kel. Matus György jól ismert emberábrá-
zoló művész. Polgármestere olyan ember,
aki megszokott hatalmához görcsösen
ragaszkodik. Félelme végtelen, rém-
álmaiban egy beijedt diktátor összes ál-
matlan éjszakája ott kísért, s persze hatal-
ma visszaszerzését is az „ilyenektől" vár-
ható cinizmussal éli. Párducmozgású és
elegáns Fehér Ildikó a szép özvegy sze-
repében. A francia forradalomról képzelt
álomban, mint annak lebegő védangyala
suhan át dicsőségesen egy Delacroix-
festmény stílusában. Lírája és iróniája
egyaránt érvényesül. Miki besúgót meg-
felelő történelmi tapasztalatok birtokában
jól érzékelteti Sallós Gábor: a figura
gyáva és alkalmazkodó, alázatos és kis-
szerű. Remek alakítást élvezhetünk Péva
Ibolyától, aki Emerenciát, Miki feleségét
formálja meg. A loncsos, lompos, ottho-
nában becsavart hajjal sürgölődő asszony
arckrémmel kenegeti magát, migrénje
van, de közben cukorkát zabál, és fogalma
sincs, mi zajlik kint a világban. Primitív
és alázatos, szervilis, mikor térdre esik az
álpáter előtt. Kisrealista megfigyelésekből
ötvözi az alakot, és általános érvényű,
szinte gogoli típussá növeszti. Vass Péter
tenyérbemászóan ellenszenves költője
társadalmi veszélyességében válik
félelmetessé. Szinte mesebelien igaz
Ricsajjdurr bunkó rendőrfőnök sze-
repében Mucsi Sándor, és egészen maivá
formálja Reakcziffyt Galkó Bence: simu-
lékony modorú, alattomos intellektusú
bennfentessé. Zubornyák Zoltán és Mi-
kola Róbert hihetően ábrázolják Viasz
Vilibaldot és Pecsét Zsigmondot, jól
érzékeltetve, hogy alkalmazkodásuk a



fennálló rendhez csak átmeneti, és első
adandó alkalommal élnek a változó helyzet
adta lehetőséggel. Csapó János Bakterje
pedig maga a megtestesült változó
viselkedésű kisember (kispolgár), az elé-
gedetlen, a gyáva, de harcolni vágyó, az
öntudatlanul öntudatos, olykor forradalmi
hevülettel teljes.

Az utolsó képben az előadást uraló
vasszerkezet alatt összegyűlik mindenki. A
barikád a sorompóból épült. Fölismer-
hetetlen színű zászlócskák raja, útmutató
táblácskák mindenütt: még egy földgömb
is van a színen, bizonyára szimbólum-ként.
Egymásra talált szerelmesek, forradalmat
éltető tömeg, szabadságukat kivívott
harcosok, lelkes gyerekek. S mind-
eközben az idő nem haladt azon az órán,
amely Mucsa városka felirata alatt áll. Mit
sugall e szinte szatirikussá növesztett
élőkép, e látomás? Oly sok mindent, hogy
már szinte nagyobb a káosz a fejünkben,
mint a színpadon. Miről beszélt a rendező?
A szabadságról? Vagy csak a
szabacságról? A tömegekről mondott
ítéletet, az emberek félelméről, tehetet-
lenségéről, hőzöngő bátorságáról? A de-
mokráciára éretlen népről?
A korabeliről, a miénkről? Vagy netalán az
értelmiség szerepéről a forradalomban? A
hatalom örök mechanizmusáról?
Bizonyára mindenről egyszerre. Talán ez
volt a baj.

Az előadást kétszer néztem meg, hogy
„üzenetét" megfejthessem. Nem ironizáló
fordulatnak szánom ezt a mondatot, csupán
annak érzékeltetésére, hogy a mű sokszálú
cselekménye, a gyakran túlburjánzó ötletek
világos megértése erős koncentrációt
igényel. A néző azonban nem
kényszeríthető erre. Ő csak egyszer látja az
előadást. S bár Galgóczy a napi politikához
való intenzív hozzászólás igényével és
tehetséges teatralitással állította színre a
művet, a néző mégis sok nyitott kérdéssel
a fejében távozik. De legalább vannak
kérdések!

Nestroy: Szabaccság Mucsán (miskolci Nemzeti
Színház)
Fordította: Viola József. Zene: Melis László.
Díszlet: Juhász Katalin m. v. Jelmez: Kónya
András m. v. Mozgás: M. Kecskés András.
Rendezte: Galgóczy Judit.
Szereplők: Karczag Ferenc, Fehér Ildikó, Ma-
tus György, Csapó János, Balogh Csilla, Sallós
Gábor, Péva Ibolya, Zborovszky Andrea,
Galkó Bence, Vass Péter, M. Szilágyi Lajos,
ifj. Mucsi Sándor, Szegedi Dezső, Komáromy
Éva, Hidvégi Elek, Németh Mária, Hajducsek
Györgyi, Papp Györgyi, Balla Renáta, Egers-
zegi Judit, Zubornyák Zoltán, Mikola Róbert,
Bodó Séra László, Szemán Béla, Ónody
László, Baksy Ákos, Baranyi Péter, Pécskay
Tibor, Farkas Sándor.

SZÁNTÓ JUDIT

Így kellene szórakoztatni

Christopher Hampton Teljes
napfogyatkozása az Ódry Színpadon

Az ókori Athénban, a reneszánsz Lon-
donban vagy Madridban állítólag a nép
töltötte meg a nézőtereket, s úgy szóra-
kozott Szophoklészon, Shakespeare-en
vagy Lope de Vegán, mint a mai, össze-
hasonlíthatatlanul csekélyebb számú át-
lagközönség Neil Simonon vagy Agatha
Christie-n. Boldog idők, vissza nem hoz-
hatók! A XIX. században mindenesetre
szétvált az elitszínház és a szórakoztató
színház közönsége, a XX. század máso-
dik felében pedig már az is a kulturális
elithez számíthatja magát, aki egyáltalán
színházba jegyet vált. Ha egy stadionnyi
(amfiteátrumnyi) nép focimeccs helyett
váratlanul Szophoklészt kapna, felkelés
törne ki-de Peter Shaffertől se lennének
boldogabbak. A legföljebb százötven
éves szórakoztató színház hovatovább a
magas kultúra kevés megmaradt megnyi-
latkozása közül az egyiknek számítható.
Jó lenne, ha ezt az elitszínház rajongói is
elismernék végre-s legalább ilyen jó len-
ne, ha a szórakoztató színház eszerint is
becsülné önmagát.

Közös a nemezis is: „magas" dráma és
„szórakoztató" dráma (a kifejezések
munkahipotézisek csupán) egyaránt baj-
ban vannak. Az utóbbi igazi szülőföldje
az angol, amerikai és francia bulvárok tá-
ján keresendő; e színi kultúrák egészséges
pragmatizmussal mindig is elhatárolták
magukat az éles elhatárolódástól. Épp
Christopher Hampton dühösen tagadta
egy nyugatnémet újságíró előtt - nem azt,
hogy ő bulvárszerző lenne, ha-nem azt,
hogy ilyen megkülönböztetés egyáltalán
létezik. Bölcs magatartás: az eredmények
legalábbis azt bizonyítják, hogy az
angolszász és francia szórakoztató
színház mesterei, Feydeau-tól és Oscar
Wilde-tól Salacrou-n, Anouilh-on,
Maugham-on át Robert Boltig vagy épp
Hamptonig sokkal könnyebben lendültek
át a fajsúlyos dráma felé, mint a meg-
különböztetésre oly kényes németek vagy
a mércéket innen nyert magyarok hasonló
típusú szerzői - a német nyelvterület
szórakoztató drámaírása el-képesztően
nívótlan (emlékszik-e valaki a
Városmajorban egy nyárra feltűnt Hurrá,
fiú!-ra?), s a magyar szakma képviselői
mindmáig nem tudták megemészteni,
hogy Molnár Ferenc személyében egyet-
len nemzetközi rangú s mesterségéhez

angolszász módon viszonyuló szerző
emelkedik ki a mulattatás sivár mező-
nyéből.

Magyaroszágon még mindig nem elfo-
gadott, hogy a jó szórakoztató színház az
egyetemes drámaírás egyre jelentősebb
másodvonulata, s hogy szakmai mércéi
legalább oly igényesek, mint a „komoly"
drámáéi; például éppoly kevéssé tűri a
hazugságot! A technika ilyetén lebecsü-
lése együtt jár azzal, hogy a „komoly"
drámától viszont el sem várják a szakmai
biztonságot, sőt az valamiképp gyanús-
nak számít; innen ered például Háy Gyula
lebecsülése. Így aztán szórakoztató
színházunkat elönti a színvonaltalanság, a
hakniszellem, és ezt a kritika sokszor
számon sem kéri, abból kiindulva, hogy a
szórakoztatás alacsonyrendű funkciójába
kár is lenne nagyobb igényességet, szak-
mai kultúrát, fantáziát invesztálni. Kö-
vetkezésképp a szórakoztató és a -
mondjuk - művészszínház közönsége ná-
lunk sokkal markánsabban elválik egy-
mástól, mint Angliában vagy Franciaor-
szágban - holott az igényes szórakoztató
színház immár az egyetlen forrás, amely a
művészszínháznak még nézői utánpótlást
szállíthatna, hiszen ideális esetben a
Hamlet és a Bolha a fülbe koncepciózu-
san művészi előadása mind az alkotók,
mind a nézők számára átjárást biztosíthat
egyikből a másikba.

Félő, hogy mire e meggondolások ná-
lunk gyökeret ereszthetnének, mire meg-
tanulnánk a jó szórakoztató drámát (és
színházat) becsülni s a rossztól megkü-
lönböztetni; addigra a világrepertoár
egyaránt kifogy a „komoly" drámákból
csakúgy, mint az igényes színpadi lek-
tűrökből; legalábbis a világ színházi
műsorát figyelve egyre több baljós jelet
fedezhetünk fel. Ez egyébként azt jelenti,
hogy a szórakoztató műfajok szerzőinek
éppúgy meg kell küzdeniök a valóság
drámai megragadhatóságának nehézsé-
geivel, hiszen konfliktusanyaguk, temati-
kájuk éppúgy az adott korszak életviszo-
nyaiból ered. Igaz, e művekben több tér
nyílik az úgynevezett örök emberi vonat-
kozások feldolgozására, csakhogy
amennyire a „komoly" dráma egyre
kevésbé képes eligazodni az emberiség
nagy sorskérdéseiben, hasonlóképp az
emberi együttélés privátabb szférái is
egyre kevesebb színpadképesen szóra-
koztató valőrt kínálnak. Nem véletlen,
hogy korunk nagy szórakoztató sikerei
egyre kizárólagosabban a musical műfa-
jában születnek; a zenés-táncos kifejezés, a
látványos kiállítás ugyanis a tragikus
színezésű konfliktusokból is ki tudja csi-
holni e valőröket. Jól mutatják ezt az
olyan tömegsikerek, mint a West Side


