
SUMMARY

Olvasói levél

Kedves Nánay István!
A Színház júliusi számában megjelent Kész a

leltár? című írására szeretnék reflektálni.
Bevallom, én is olyannak látom a kritikát, mint

az Ön fia: egy kissé érzéketlennek és önelégült-
nek (de hajlok arra, hogy esetleg csak ilyennek
látszik a helyzetéből, a feladatából adódóan), és
bosszankodom, ha valaki a saját elképzeléseit
kéri számon az alkotóktól. Talán csak egyvala-
miben vitáznék a fiával: szerintem mindez nem a
kritika egészére vonatkozik, van egy-két (eset-
leg három-négy) tiszteletre méltó kivétel.

Viszont (amilyen szemtelen vagyok) bővíte-
ném a fia által fölsorolt „vádak" sorát: számomra
fájdalmasan hiányzik a kritikákból - általában -
a szeretet. (Én is úgy gondolom, mint Musil egyik
rajongója, Anselm, hogy „semmit sem az eszé-
vel fog fel az ember, még egy kéz mozdulatlan
helyzetét sem, hanem mindent csakis szeretet-
tel" - de később talán majd megváltozom.) Nem
kíméletességre gondolok, udvarias fogalmazás-
ra, hanem szeretetteljes odafigyelésre. Ez nincs.
Unalom van helyette, fásultság, és hiába tudom
elvileg, hogy ebben maga a színház a ludas,
mégis úgy érzem, ennél, a nullánál azért több
szeretetet érdemelne.

Le lehet írni azt a mondatot, hogy - Öntől idé-
zem - „a Katona produkcióinál lényegesen fon-
tosabbak, művészileg izgalmasabbak a Kamrá-
ban látottak", vagy Kaposvárról szólva, hogy
„egyre nyilvánvalóbb, hogy a színház előadásai
kevésbé érdekesek, gondolatgazdagok és for-
mailag kidolgozottak, mint régebben voltak" -
de nem lehet, pardon, nem kellene ilyen frap-
páns (elvileg jó szándékú, de mégis csak kissé
kegyetlen) félmondatokkal elintézni egész társu-
latok évadra, évadokra szóló munkáját! Nem le-
het egyszerűen semmibe venni, meg nem tör-
téntnek nyilvánítani az évad két olyan kiemelke-
dően fontos, érzékeny, gazdag, izgalmas és ko-
moly művészi teljesítményét, mint amilyen a Bar-
ker-darab volt Kaposváron vagy a Pirandello a
Katonában. Illetve, lám, lehet, csak hát ez így túl
könnyű...

Kaposvár egykor, ha jól sejtem (akkor én még
nem jártam színházba), attól volt vonzó és egye-
dülálló, hogy fontos, elhallgatott dolgokat mon-
dott ki, és ezzel nemcsak „odapörkölt a hivatalos
világnak", amennyire tehette, de egyfajta sza-
badságot vagy szabadságfélét is jelentett (mon-
dom, így képzelem). Mára itta szabadság csős-
tül, Kaposvárnak ez a varázsa, természetes mó-
don, megszűnt - ezért mára egyszerűen elte-
mették. De kik is? Kaposvár egykor (megint csak
ha jól sejtem) együtt lélegzett, érzett-gondolko-
zott a közönségével, mindenekelőtt a pesti értel-
miséggel (esetleg tovább szűkíthető: az ellen-
zékkel - vagy minek is nevezzem). Ezt a közön-

séget mára (illetve az egykori funkciójával egy-
szerre) elvesztette a színház, új utakat, új hango-
kat, új közönséget, újfajta együttérzést-együtt-
gondolkozást kell keresnie, teremtenie. S vele
együtt, természetes módon, új, más minőséget.
Ki tudja, talán talál, talált is. A város visszakapta a
színházát. Hogy ez az új minőség „jobb"-e vagy
„rosszabb", minta régi, azt mi, távoli, gőgös pes-
tiek, ellenzék, értelmiség, szakma vagy egysze-
rűen közönség, ahogy tetszik, már nem tudhat-
juk. Most valahogy távol vagyunk ettől (illetve at-
tól a Kaposvártól).

Úgy érzem, ugyanez történik most a Katoná-
val. Egykori közönsége régen kiábrándult belőle
(de nem talált jobbat, ezért mindmáig türelmes
volt, bizakodó) - most meg (valószínűleg) egy
emberként vonul majd át a Paulay Ede utcába.
Székely Gábor valóságos megváltás lehet szín-
házi életünkben; most mára Katona sem késle-
kedhet tovább az új utak, új hangok, újfajta
együttlélegzés-együttgondolkozás keresésével,
megteremtésével. És Ascher Tamás tudja ezt a
legjobban. Pirandellója (én nem bírom ki, hogy
ne írjam le) korszakos jelentőségű. Ott, kérem,
estéről estére egy új közösség verbuválása fo-
lyik. A színpadon is, a nézőtéren is.

Ott minden megtörténik velünk két és fél órá-
ban: szelíden megtréfálnak minket (avagy át-
vernek, ez vérmérséklet dolga), és ezt gyorsan
leleplezik, újra átvernek és ezt már nem, elbá-
jolnak, meghódítanak, megnevettetnek, kigú-
nyolnak és újra megnevettetnek, megrendíte-
nek, elborzasztanak és újra elbájolnak, meg-
mutatják sznobságunkat, harsányságunkat,
érzéketlenségünket, hazugságainkat, maszk-
jainkat, vakságunkat, de naivitásunkat és véd-
telenségünket is (és hogy mindez nemcsak a
mienk, az övék is), egy kissé összezavarnak
minket, folyamatos bizonytalanságban tartanak,
továbbgondolkozásra, vitára késztetnek (a
Katona rajongótáborában valóságos „Piran-
delló-vitakörök" alakultak).

A rendező olykor keményen „kioszt" minket
(illetve eddig egyszer tette, az évadzáró előadá-
son), de mindenesetre egész este játszik velünk,
és mi játszhatunk vele - legvégül pedig a féle-
lem és a szánalom sem marad el. És mit lát
mind-ebből a kritikus? „Nem születik meg az
élet és a játék". - Amikor azt mondom,
hiányolok valami-féle szeretetet a kritikából, azt
hiszem, arra az elementáris, (mind önmagával,
mind az egész világgal szemben kíméletlen)
szeretetre gondolok, amely Ascher munkáinak a
lelke.
Nos, jó hosszú levelem végére kibújt a szög a
zsákból: az egészet azért írtam, mert fájt ez a két
félmondat (és nem úgy általában fájt, hanem
Ascher e két rendezése miatt) - és ez a szemé-
lyes fájdalmam oly nagy volt, hogy nem átallot-
tam az egész kritikát, mint olyant, „megfeddni".
Bakos Anikó

In this month's editorial László Bérczes shares
with the reader some of his contradictory experi-
ences at this year's Sterija Drama Festival (Novi
Sad / Újvidék - Yugoslavia).

We continue our series on Hungary's changing
theatrical set-up with Sándor Juhász's article on
theatre financing.

Our reviews are this time by István L. Sándor
(on Beckett's Waiting for Godot at the Arts The-
atre), Tamás Tarján (Shakespeare's The Taming
of the Shrewat the Budapest Chamber Theatre),
István Tasnádi (István Örkény's The Tót Family
(at Kaposvár and at Satu Mare / Szatmárnémeti,
Rumania) and by Adrienne Dömötör (Ranko Ma-
rinković's Gloria at Zalaegerszeg).

We publish the rich and extensive interview
Theater heute's Peter von Becker (Germany)
made with Hungarian-born George Tabori at the
occasion of the latter's 80th birthday.

Géza Fodor introduces the new item of his his-
torical series, Edward Gordon Craig's famous
essay on the "Übermarionett".

Finally in our review of books András Nyerges
introduces Bálint Magyar's autobiographic vol-
ume concerning his bitter-sweet managerial ex-
periences: Success Condemned to Failure.

This month's playtext is Ad de Bont's Mirad, a
Boy From Bosnia, in the translation of Márta
Simon.

Edward Gordon Craig: Macbeth (1906)


