
JEGYZETEK 

Monológ közügyről 
Szaporodnak már a helytörténeti monográfiák. Hivatásos szakemberek 

mellett kisvárosok, falvak szellemi dolgozóiban is egyre gyakrabban lobban 
fel a kutatás, adatgyűjtés szenvedélye. A szülőföld, a munkahelyül szolgáló 
emberi települések múltjának, történeti sajátosságainak, népi hagyományai
nak feltárása hálás tevékenységi terület a vidék „szűkebb" konstellációi
ban élő értelmiségiek számára. Majdnem minden valamire való üzemnek, 
gyárnak is — közgazdászok, mérnökök, tisztviselők szorgoskodásából — meg
van a maga házilag készített kismonográfiája. 

Most azonban nem ilyen munkákról akarok szót ejteni. Közvetlenebb, 
intimebb műfajra: a naplóírásra gondolok. Tudósok, utazók, orvosok régi 
kedvenc élményrögzítő módszere ez. Mindenki olvasott már ilyen népszerűvé 
vált írást. Felejthetetlen például a második antarktiszi útján hősi halált halt 
Robert Scott kapitány drámai erejű naplója. Az Élet és T u d o m á n y b a n olvas
hattuk egy szovjet szívsebész érdekfeszítő naplójegyzetét is. Giovanni Gia-
como Casanova, a XVIII. században élt nőcsábász kalandor naplószerű em
lékirataiban meséli el viselt dolgait. 

Néhány napló már szerkesztőségünkbe is érkezett. Januárban egy újító 
jegyzeteit közöltük. Valószínűleg ilyen írások szerzői más lapokhoz is beko
pogtatnak. 

Mégis keveselljük a termést. Tíz- és tízezer értelmiségi él, dolgozik vi
déken. Ekkora szellemi potenciáltól mennyiségileg és minőségileg sokkal több 
is kitelik. Ezért várunk naplót tanártól, tanítótól, orvostól, agronómustól, 
közgazdásztól, könyvtárostól. 

Persze, a kérdés kézenfekvő: miről írjanak? 
Az élet minden problémájáról, árny- és fényoldalairól. Emberekről, 

napi eseményekről, gondolataikról, érzésrezdüléseikről, erkölcsi állásfoglalá
saikról. Már hallom is a replikát: mi érdekes, lejegyzésre méltó történik egy 
álmos kisvárosban, egy eldugott faluban? Ez csak látszólag igaz. Ha a Bodri 
kutya rávakkant az udvaron csipegető verébre — nyilvánvaló, ez így egyma
gában valóban tömény érdektelenség. De az emberek megnyilvánulásai, vi
szonylatrendszerei, személyközi kapcsolatai, sorsproblémái már egyáltalán 
nem érdektelenek. E tekintetben széles a skála. Minden naplóíró tagja 
valamely kisebb-nagyobb társas csoportnak. Természetszerűleg alaposan is
meri munkatársait, közvetlenül szerez tudomást a tevékenységi körében zajló 
eseményekről, történésekről. Szociológiai nyelven szólva: be lső megf igyelő , 
aki nemcsak a jelenségeket látja, hanem a rejtettebb mozzanatok ismereté
ben véleményt alkot, jellemétől függően nyíltan vagy önmagában állást foglal. De lássuk csak tovább. Társadalomban élő ember lévén, mi mindennel 
találkozhat az életben: közéleti fonákságokkal, becsületességgel, kemény 
helytállással, önzetlenséggel, szókimondással, de kapzsisággal, gonoszsággal, 



kisebb vagy nagyobb potentát erőszakoskodásaival is kátyuba jutott vagy 
hősi sorsokkal, emberi drámával. 

Nem recepteket adok, csupán morfondírozok. Ezért elmondom még, hogy 
a napló anyaga lehet önelemzés, önmegfigyelés, vallomás is. S ami lényeges: 
fűződjék mindig valami konkrét tárgyhoz, történéshez, életszituációhoz. Ha 
szoros a tapadása a megélt környező valósághoz, nem válik üresjáratú, álta
lános elmélkedéssé a világról, cél nélküli szellemi pótcselekvéssé. Mert a tu
datosan átgondolt naplóírásnak azonkívül, hogy alkotó időtöltés, közlésre 
érett f o rmában közügyi haszna is van. A közvetlen forrásokból merítő őszinte 
vallomások, keresetlen feljegyzések — a szakszociológiai kutatásoknak mint
egy kiegészítéseként — társadalmi önismeretünket gazdagítják, értékes cso
portlélektani adalékokkal tehetik árnyaltabbá társadalmi szemléletünket. 

Azért a naplóírás mégsem szociológiai, hanem inkább irodalmi műfaj. 
Igaz, kevesen képesek magukat a művészi képalkotás síkján kifejezni. Köl
tők, írók dolga ez. De kulturált stílusban naplót írni minden értelmes, gon
dolkodó, az élet sodrását figyelő ember tud. Csakhogy nem mindig fűlik 
hozzá a foga. Sokan kényelmességből, mások gátlásaik miatt idegenkednek 
az ilyesféle munkától. Vagy egyszerűen; társadalmi közöny is béníthatja az 
agyat. 

Mi tagadás: az írás nem könnyű foglalatosság. Sok önösszeszedést és 
türelmet igényel. Nem hiába mondja Jules Renard francia író — ha nem 
tévedek — éppen Naplójában: „Írni. Az egészben a legnehezebb kézbe venni 
a tollat, bemártani a tintába, s szilárdan ott tartani a papír fölött." 

Hajoljanak hát papír fölé a gondolkodó emberek, s valljanak élmé
nyeikről. Társadalmi rendelésnek tesznek ezzel eleget. 

Irigylésre méltó a temesváriak szerencséje. Országunkban Bukarest 
után itt működik a legtöbb prózai színház. Három önálló együttes szolgálja 
hivatásszerűen Tháliát, a színjátszás szeszélyesen igényes múzsáját. 

Sajnos, e matematikailag kifejezhető tényen túl a szerencse csupán for
mai, mert jórészt csak lehetőségként létezik. Sem a színházak, sem a nézők 
nem forditanak kellő energiát és fáradságot arra, hogy ezt a kiváltságos 
helyzetet igényesen s a végletekig menően kihasználják, kamatoztassák. 
Mindkét részről a nagyfokú közömbösség stigmái tünedeznek elő. A szín
házak például kevés gondot fordítanak a repertoárok összehangolására. Már 
nemegyszer előfordult, hogy egy darabot ugyanabban az évadban két tár
sulat is bemutatott (Robert Sherwood: Megkövesede t t erdő, Aurel Baranga: 
Miniszter a bará tom) , de arra is volt példa, hogy mind a három. Az sem 
megy ritkaságszámba, hogy a rendező mind a két vagy három esetben 
ugyanarra a névre hallgat. Ahelyett, hogy egymás munkáját szervesen és 
rendszerűen kiegészítve széles látóhatárt nyitna a hazai és a világ-drámater
mésre, a három színház egymással versenyez valamely színpadi mű bemu
tatásának elsőségéért vagy kizárólagosságáért. Az elvszerűség köntösét nem
egyszer levető vetélkedés felmérhetetlen energiát pocsékol el. 

Nem véletlen, hogy az utóbbi esztendőkben egyik temesvári színház sem 
rukkolt ki olyan előadással, amely újszerűséggel vagy magas színvonalával 

Lázár József 

Temesvári reflektorfény 



szélesebb visszhangot keltett volna. Jellegzetes, harározott művészi arcéle 
egyik társulatnak sincs, de sajátosan egyéni játékstílusa sem. Minden ren
dező, a helyiek s a meghívottak, a maga elképzeléseit próbálja ráparancsolni 
a társulatokra, ami csak arra jó, hogy rendszertelen hullámzást, bántó tar
kaságot idézzen elő a színészek és a színházak munkájában. Pedig a saját 
profil kialakítása nemcsak az együttesek tevékenységét lendítené fel ösztön
zően, nemcsak a Bega-parti város színházi életét tenné színesebbé, hanem 
döntő módon hozzájárulna ahhoz is, hogy mindegyik társulat megtalálja a 
maga külön helyét az országos összképben. A szolgai másolások csak az 
árnyoldalak halmozódását, a szürke jellegtelenség járványos terjedését se
gítik elő. 

Nem lehetne azt állítani a temesvári színháznézőkről, hogy estéről 
estére tömegesen rohamozzák meg a három színház bejáratát. Sőt, az a szo-
morú, hogy mindegyik színház csak gyakori és hosszas falujárással tudja 
teljesíteni pénzügyi és közönségtervét. Magyarázatként említhető a televízió 
elterjedése, amely itt estéről estére három fővárosból szállítja házhoz a ké
peket. S a műsorok ugyancsak bővelkednek nívós színházi előadásokban, 
szellemes tévéjátékokban s dramatizálásokban. De a közönség tartózkodása 
valahol mégis a helyi színházak ellen fordul, mert a pillanatnyi sikert ke
resve nagyon alacsonyra szállították a mércét. Ha viszont valamelyik ne
vesebb együttes vendégszerepel a városban, alig lehet jegyhez jutni. 

Megeshetik, hogy aki ezeket a sorokat elolvassa, arra gondol, hogy Te
mesváron a színházak körül teljes letargia uralkodik. Szó sincs róla. Ha 
ritkábban is, de itt is jelentkeznek a korszerűséget kísértő próbálkozások, 
a tehetetlenség béklyóiból kitörni szándékozó kísérletezések. Csak épp a 
rendszerességgel, a folytonossággal van baj, ezért számít fehér hollónak 
minden merészebb produkció. A Matei Millo Színház „Pro Juventute" stú
diójának deszkáin például Arnold Wesker Négy évszak című darabját a len
gyel színjátszás avantgarde törekvéseiből és a Living Theater korszerű esz
köztárából bőven és bátran merítve vitte színre Aureliu Manea rendező. 

Az Állami Német Színház megszokott produkcióinak sorából Nicky 
Woltz pantomim-összeállítása emelkedett ki újszerűségével, keresetlen mo
dernségével. A fiatal színész-rendező a mai kor és emberek problémáihoz 
kísérelt hozzászólni a mozgásművészet korlátozottságában is gazdag eszkö
zeivel. Ez a stúdiómunka nemcsak a reneszánszát élő művészeti ág gazdag 
lehetőségeivel ismertette meg a közönséget, hanem hasznos iskolamunkát je
lentett a mozgásukban itt is elnehezedő színészek számára. 

A Temesvári Állami Magyar Színháznak nincs se kísérleti, sem iskola-
stúdiója. Még a divattal sem akarnak lépést tartani. Maga a „nagy színház" 
pedig nem az új formák, stílusok átvételével vagy kikísérletezésével igyek
szik felzárkózni a változó igényekhez, hanem azzal, hogy évadonként egy-egy 
ősbemutatóval ajándékozza meg közönségét. Jelen esetben el kell fogadnunk 
ezt a gyakorlatot, mint a teljes szürkeségtől való menekülés egyedüli mód
ját. Mert a színháznak nincs erőteljes rendező egyénisége, s a jó színész 
egyre ritkább, mert a külső és belső tényezők boszorkányos összejátszása 
következtében — amelyben a rossz vezetést központi hely illeti meg — innen 
a legnagyobb és a legkrónikusabb a színészelvándorlás. Úgyhogy nincs ki és 
nincs kivel stílust teremtsen. 

Ebben az évadban drámaírót avatott a Temesvári Állami Magyar Szín
ház. A költőként ismert és újságíróként számon tartott Lászlóffy Csaba 



Gólya , gólya, gi l ice című színművének dramaturgiailag elnagyolt szövegén 
egyként sejlenek át publicista és lírikusi erényeinek aranyszálai. A minden
napi élet valós problémáit — nemzedéki harc, boldogságkeresés, gyermek
telenség — állítja a konfliktus középpontjába, akárcsak a riportok, a társa
dalmi ankétok. Hősei beszédét széppé és tömörré cizellálja a legtöbb jele
netben, tisztán csengővé, mint a verseket. De a komoly, izgató kérdések és 
a leszűrt lírai részek csak vázlatosan rendeződnek egységes, fokozódó rit
musú egésszé. Ezzel magyarázhatók a kidolgozatlan jelenetek a dramatur
giai hibák és következetlenségek. Mondanivalójának maisága, szép huma
nizmusa, néhány jól megrajzolt figurája és élesen exponált jelenete minden 
esetre több törődést és szeretetet érdemelt volna a színház részéről, mint 
amennyit kapott. Josan Emil rendező a líraiságot csepegős érzelgősséggé ol
dotta, a színészek eltérő koncepciójú és szintű játéka sokat tompított a kulcs
szituációkon — így a színpadon főleg a darab hibái tolakodtak elő, semmint 
valós értékei, elidegeníthetetlen erényei. A Gólya , gólya, gi l ice bemutatója 
minden bántó hiánya ellenére az évad egyik legjelentősebb eseménye a Te
mesvári Állami Magyar Színházban. 

Különös de így van: ha a hivatásos társulatok még csak ötletszerűen 
és rendszertelenül mérik magukat a korszerű színjátszás eszközeihez, a vá
rosban tevékenykedő műkedvelő együttesek már komoly eredményekkel 
dicsekedhetnek. S mikor eredményekről beszélünk, elsősorban az egyetemi 
színjátszókra gondolunk. A temesvári Diákház Thália-stúdiójának román 
nyelvű csoportja már több országos fesztiválon elhódította a babérokat. Fő
leg a modern hazai és nyugati szerzők egyfelvonásosait viszik különös sze
retettel, érdekes értelmezésben színre. 3 X 3 (három szerző, három rendező) 
előadásaik mindig megbolygatják a város közvéleményét. 1968 őszén az itt 
tanuló nyolcszáz magyar anyanyelvű főiskolai hallgató és a város színház
kedvelőinek legnagyobb örömére megkezdte tevékenységét a Thália-stúdió 
magyar nyelvű csoportja is. Elsőrendű feladatául vállalta, hogy színpadhoz 
juttassa azokat a hazai magyar darabokat, amelyektől a hivatásos színházak 
valamilyen oknál fogva vonakodnak. Bőven van miből válogatni. Érdekes 
a párhuzam: a kolozsvári diákszínjátszók főleg a haladó hagyományok élesz-
tésére vállalkoztak, a temesváriak a mai szerzők műveinek megszólaltatását 
tűzték programjukra. Első bemutatójuk ennek a szép célkitűzésnek a jegyé
ben fogant. Kocsis István folyóiratban és könyvben is megjelent kétrészes 
drámáját, a Megszámlál tatot t fákat erőteljes rendezői és színészi megformá
lásban vitték a Diákház színpadára. Keresetlen eszközökkel, csupán a mon
danivaló, a vihar előtti belső izzás töretlen közvetítésére összpontosítva jele
nítették meg Hans Ranke sajátos tragédiáját. Most Augustin Cuzzani A k ö 
zépcsatár hajnalban halt meg című színművét és Páskándi Géza két egyfel
vonásosát — Meszelnek, A sor — próbálják Vértes József és Kóra Ilona 
rendezésében. Minden bizonnyal a siker — s itt elsősorban az erkölcsire gon
dolunk — a küszöbön álló bemutatókon nem fog elmaradni. 

Szokatlanul furcsa helyzettel állunk szemben Temesváron: a korsze
rűbb színjátszás a műkedvelők körében vert tanyát... Igaz, világ-viszony
latban is általában a nem hivatásos együttesek vállalkoznak a formai kísér
letezésre, az új, izgalmas darabok bemutatására. Most már megfordítanók 
a hagyományos képletet. A hívatásosak is tanulhatnak a műkedvelő együtte
sektől: lelkesedést, őszinteséget, bátorságot, maiságot. 
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