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Jobb szinházi közérzet
Miközben a SZÍNHÁZ e havi étrendjé-
nek ehhez az apéritif-cikkéhez készültem,
kezembe került az amerikai Dialogue

című folyóirat tavaly augusztusi száma..
Annak idején félretettem, hogy egy rá-
érős napon végigolvasom, mert a lénye-
gében politikai lapnak ez a száma rend-
hagyó módon színházi különszám. A

végigolvasáshoz most
se jutottam, de belelapozva elolvastam a színházról szóló anyag
első cikkét. Egyaránt megragadta a figyelmemet szerzőjének a
neve és a cikk címe is. A. szerző Howard Stein, éppen tíz éve
találkoztam vele a yale-i egyetem híres-nevezetes
drámafakultásán. Akkor tanár, most azt olvasom róla, hogy ő a
dékán. Yale-ben láttam először az amerikai színházművészetek
kísérletező, tudományos és tudománykodó műhelyeit, az
egyetemi dráma-fakultásokat, ahol sok színészi és darabírói
álom született, és ezért majdnem ugyanannyi biztos csalódás
indult el. Yale azért is a legjobb, mert kivétel. Stein professzor és
tanártársai csak azt engedik egy fél évnél tovább színjátszani, és
csak azt az ifjú titánt tanítják meg, vagy próbálják megtanítani a
színdarabírás titkaira, akiben valóban tehetséget látnak. Amikor
tamáskodtam abban, hogy meg lehet-e tanítani akár tehetséges
fiatalembert is a drámaírás-ra, Stein, a drámaírás tanára
határozott nem-mel felelt. De aki úgyis megtanulná, mondta,
annak átadhatjuk tapasztalatainkat, a mesterség néhány fogását,
csak éppen a lényeget soha.

Cikkének címe éppen erre a lényegre utal: ,,A kényelmetlen
színház". Szerinte kényelmetlen az a színház, amelyik nem akar a
nézőnek kedvében járni, hanem megragadja, megrázza, meg-
rendíti, és előadás közben meg azután is boldogtalanná teszi,
hogy a keserűség királyvizében megtisztuljon és különb
emberré váljék. Ebben a cikkben is elmond egy történetet, ame-
lyet tíz évvel ezelőtt is hallottam tőle. O'Neillről szól. A mind-
máig legnagyobb amerikai drámaíró apja híres Broadway-szí-
nész volt. Amikor 1920-ban végignézte fia első darabját, a
Bevond the Horizont, felvonás közben a színfalak mögé rohant, és
felkiáltott fiára: „Mit akarsz te tulajdonképpen? Azt, hogy a
közönség menjen haza és kövessen el öngyilkosságot?"

O'Neill válasza nem maradt fenn, de Howard Stein szerint
nem mondhatott mást, mint az ellenkezőjét: azt akarja, hogy a
néző megrendüljön, és ne kövessen el öngyilkosságot. Az ame-
rikai író és színitudós szerint ezzel kezdődik a „kényelmetlen
színház". Azt hiszem - és most már visszatérek Magyarországra
és a SZÍNHÁZ című laphoz - azért mondhatjuk, hogy az 1975-
76-os évad jobb színházi közérzetet hozott létre, mert nem
rettent vissza a kényelmetlen színháztól. Más szóval azt tette,
amit minden valódi művész: színész, rendező, költi, író, festő,
szobrász, zeneszerző voltaképpen mindig is tenni akar: feltárni a
közönség előtt tulajdon szívük titkait,, még nemtetszésük árán
is.

Úgy is mondhatnám tehát, hogy a jobb színházi közérzetet egy
paradoxon hozta létre: a közönség nemtetszésének kockázata,
ennek vállalása, a néző önnön szíve titkainak a művészet tüzes
sebészkésével való feltárása, a gyötrelmes megtisztulás és
megtisztíttatás merészsége.

Lényegében erről szól és ennek szolgálatában álla SZÍNHÁZ-
nak ez a júliusi száma, de némi mennyiségi, ha nem is minőségi
általánosítással azt mondhatnám: mind a nyolc évfolyama. A
SZÍNHÁZ szerkesztői a „kényelmetlen színház", a megrendítő, a
felkavaró színházművészet szolgálatában állnak, és ezt azzal is
vélték és vélik szolgálni, hogy magáról a magyar szí-
niművészetről is időnkint kényelmetlen dolgokat mondtak,
vállalva a legszűkebb, a legigényesebb és legfontosabb közön-
ség: a színházi szakma nemtetszését.

Ezért olvashatják a kővetkező lapokon Hermann István
tanulmányát, amelynek már a címe sem éppen kényelmes: A

hitvitáktól a talpalatnyi naturalizmusig. Furcsa dolog volna egy lap
bevezető cikkében megjegyzéseket fűzni egy olyan íráshoz,
amely a következő oldalakon önmagáért beszél, de éppen
Hermann István gondolatgazdagsága, filozófiai jártassága, esz-
tétikai műveltsége és helyenként bizarr stílusa valósággal csábítja
még a lap szerkesztőjét is arra, hogy megmondja, hol ért: vele
ujjongva egyet, hol csóválta a fejét olvasás közben, és hol mon-
daná, hogy nem egészen így van. De ez éppen az olvasó dolga,
esetleg olyan szakmabeli olvasóé is, akinek kedve volna cikk-
ben továbbgondolni Hermann mondanivalóját, vagy vitatkozni
vele. Hermann évadzáró összefoglalói már eddig is különleges
helyet jelöltek ki számára a mai magyar kritikai és esztétika iro-
dalomban. Újraolvastam tavalyi, tavalyelőtti és még régebbi
cikkeit is. Újabb kockázatvállalással azt mondom: ha nem volna
SZÍNHÁZ című lap, ki kellene találni, csak azért, hogy e kiváló
magyar filozófusnak fórumot adjon véleményének ki-fejtésére,
szigorú ítéletmondásaira, paradoxonjainak mutatványaira és
nem utolsósorban szocialista elvi és eszmei kérlel-
hetetlenségének kifejtésére. Hogy közben érzékenyséfeket
sérthet és nyilván sért is, hogy véleménye egyszer vagy
többször nem egyezik sem a kritikusok színi bírálataival, sem
színészi világ elfogadott értékítéleteivel, sem a létező vagy
nem-létező, de mindenesetre hivatkozásban szereplő „hivatalos
állásfoglalással", az hozzátartozik egy szabad szellem kifejezési
lehetőségeihez és egy színházművészeti, elméleti és kritikai
folyóirat kötelességeihez.

A jobb színházi közérzet első és annyira kézenfekvő oka, hogy
szinte leírni is röstellem: a siker. Sikerben az utóbbi évadokban
sem volt hiány, a bérletek elfogytak, a nézőterek megteltek, az
emberek szerettek színházba járni, a közérzet mégsem volt jó.
Ennek okairól az elmúlt két esztendőben annyi cikk, vita,
vélemény, ellenvélemény, elemzés, magyarázás és
belemagyarázás is készült, hogy ezzel az erőfeszítéssel országos
hadjáratot lehetett volna indítani az új Nemzeti. Színház fel-
építésére, sőt talán még a költségei egy részének összegyűjtésére
is, vagy legalábbis a rossz közérzet okainak jó darabokkal és
előadásokkal való megszüntetésére. A talaj olyan ingoványos,
hogy miközben azt akarom mondani: nem megyek bele a viták
okainak elemzésébe, már egyik lábammal térdig bele is
süllyedtem. Gyorsan kihúzom, és tovább mondom azt, amit ki
akartam fejezni: a viták elcsendesültek, mert mindenki tudja a
színházi világban, hogy mi a különbség siker és siker között. Az
idei évadban is voltak bukások, még ha a kritika ezt közvetlenül a
bemutatók után legtöbbször elkendőzte, hiszen a siker a színháza
alkotó és előadó művészeinek és megbírálóinak közös ügye. A
siker ellentéte azután két-három hónap múlva, vagy a következő
évaddal szembesítve nyilvánvalóvá és közkeletűvé válik, de még
olyankor is nehéz elfogadni. Néhány hónappal ezelőtt például
ezen a helyen azt írtam, hogy a SZÍNHÁZ-ra megharagudtak,
mert az Antonius és Cleopatra előadásról „kényelmetlenül " írt, de -
folytattam - egy :idő múlva a fő-szereplő, Darvas Iván maga is
sikertelenséget emlegetett. És íme, még most is, egy év múlva
barátilag a fejemre olvasták, hogy -- és nem is annak a színháznak
a vezetője vagy színésze, ahol a. darabot játszották, hanem a
magyar színházi világ egy másik kiváló képviselője - Darvas nem
a darab bukásáról, csak a sajátjáról beszélt. Érzékenység, óh! A
főszereplő ön-meg-nemi-elégedése és ennek megmondása egyben
tagadó ítélet a darab eredményéről is. De azt, aki ezt az árnyalati
különbséget szememre rótta, éppen ezért az érzékenységért még
jobban kedvelem és tisztelem, meri azt látom belőle, hogy min-
den szót, ami a színházban és a színház körül elhangzik, fon-
tosnak, szinte szentnek tart.

Voltak: éppen csak ezzel a magatartással lehet a jobb színházi
közérzetet állandósítani és jó közérzetté fokozni. Ez a magatartás:
a kényelmetlen színház és a kényelmetlen kritika együttes, közös
vállalása. a magyar színházi művészet és a magyar dráma-
irodalom kedvéért és érdekében. I


