
LÁTÓHATÁR 

Színházi napok, színházi lapok 

Új lap Sepsiszentgyörgyön? A nemzetiségi színházi kollokvium előadásain — 
még ragacsosan a nyomdafestéktől —, a következő napokon pedig az újságárus-
nál (kitűnő, krétázott papíron) fel tűnt egy négynyelvű kiadvány, egy lejért á ru l -
ták. Kék betűkkel hirdette: Festivalul National Cîntarea României; alatta a cím: 
COLOCVIU — KOLLOKVIUM — KOLLOQUIUM (a jiddis változatot, sajnos, nem 
tudjuk idemásolni) s még lennebb: Sf. Gheorghe 15—23 Aprilie 1978. Ünnepi kö-
szöntők románul, magyarul, németül (C-tin Măciucă, Huszár Sándor, Franz Storch, 
Franz Auerbach), hírek, illetve közlemények (a versenybizottság összetétele, a m ű -
sor) és néhány kép. És egy vers (Farkas Árpád: Taps), amely közvetlenül sepsi-
szentgyörgyi születésű, s éppúgy hozzátartozik most már e találkozó történetéhez, 
hangulatához, értelmezéséhez, mint a fejlécen látható embléma. A következő szám 
(a Megéneklünk, Románia országos fesztivál feltüntetésével, Sf. Gheorghe — Sep-
siszentgyörgy jelzettel), a kék szint ezúttal barnára váltva, nyomdatechnikailag 
már sikerültebb, olvashatóbb; mintha a szervezők, szerkesztők okultak volna az 
első kollokviumi napokból, plakát, reklám helyett közvetlenebb hangú híradót ad-
tak a közönségnek — még a reprodukálás után is többé-kevésbé „olvasható" fény-
képekkel, újságírói szellemre valló képaláírásokkal és publicisztikai műfa jokba 
sorolható cikkekkel. Marius Deac például Valentin Silvestrut inter júvolta meg, s 
a válaszokból értesülhettünk az országos színházi fesztivál-sorozat pozitív külföldi 
visszhangjáról, de arról is, hogy a szentgyörgyi kollokviumot évente megismétlik 
majd . A dí jakat és tanulságokat olivzöld nyomásban közlő (sajnos, ú j r a elmosó-
dott) harmadik szám vezércikke végül a kétévenkénti rendszeresítés tervét jelzi, 
s beszámol egy tv-kerekasztal felvételéről, részben a reflektorok fényében lezaj-
lott, rögtönzött vitáról is. Mindenképpen tanulságos kezdet; akarások és lehetősé-
gek, helyi és országos gondok, publicisztikai adottságok és nyomdatechnikai rea-
litás szembesítéséből születtek ezek az immár művelődés- és sajtótörténeti doku-
mentumok, amelyeket nemcsak a gyűjtőknek érdemes megőrizniük. 

Ha nem is hatottak az újdonság erejével, a kollokvium kiadványai között 
testesebb s bizonyos tekintetben több lehetőséget adó füzetekről ugyancsak szól-
nunk kell. Például a már formátumánál fogva tekintélyes összesítő műsorfüzet-
ről, amely a részt vevő színházaktól kapott propagandaanyag felhasználásával 
szintén három nyelven közöl ismertető szövegeket, plakátokat, írói vallomásokat, 
kr i t ikákat — a Márkos András tervezte izgalmas grafikai keretben. S ha már a 
grafikát említ jük, érdemes volna átlapozni egy-egy színházunk házi kiadványait 
is: az igényesség vagy az igénytelenség, az irodalmi titkárságok s a színházaknál 
dolgozó képzőművészek, valamint a helyi vezetőség munká jának hű tükre vala-
mennyi. Ügy tűnik, ebből a szempontból a legszerencsésebb helyzetben a sepsi-
szentgyörgyi magyar színház van. Nemcsak azért, mer t t i tkára filológiailag kép-
zett irodalmár, hanem mert két (nem akármilyen) grafikus is rendelkezésére áll. 
Plugor Sándor rajzai, rézkarcai egyik-másik műsorfüzetet már -már művészeti al-
bum értékűvé teszik (a Csillag a máglyán viszi el a pálmát valamennyi közül), 
de a szerényebb anyagi befektetéssel készült füzetek miatt sem kell a szentgyör-
gyieknek restelkedniük (gondolunk például a Márkos tervezte Caragiale-kiadvány-
ra). Nem olcsó bók hát, amit Nagy Pál írt a színház harmincadik évfordulójára: 
„Ahogy egyet-egyet előbbre lépünk az időben, mind tar ta lmasabbak-ter jedelme-
sebbek a sepsiszentgyörgyi műsorfüzetek, s mind több a belőlük kitárulkozó em-
lékanyag." A marosvásárhelyi kri t ikus többek közt Illyés Gyula Dupla vagy semmi 
című drámájának bemutatójára , az eseményt kísérő kiadványra hivatkozik; nos, 
hasonlítsuk ezt össze az alig három-négy évvel korábbi Különc műsorfüzetével — 
s az igényesség növekedése nyilvánvaló. 

Persze, nem csupán a grafikai kép, a képzőművészeti látás fejlődéséről van 
szó, hiszen ez végül is a színháznak csupán egyik (bár el nem hanyagolható) 
eleme. A céltudatosan vezetett szentgyörgyi színház 30. évfordulójára készült műsor-
füzetben Veress Dániel „minőségért forrongó nyugtalanságról" beszél: „Jelenben élni, 



de beleálmodni a jövőbe, ez nemcsak futurológiai tétel, hanem egyéni és intéz-
ményi tevékenységi program is. A sepsiszentgyörgyi színház, mindennapi felada-
taival birkózva, az újraképződő stresszekkel, a jövőre, a holnapi és holnaputáni 
feladatokra és tételezhető elvárásokra függeszti szemét." Sylvester Lajos igazgató 
pedig a színészarcok jelentéséről, egy-egy alakítás valóságkapcsolatáról elmélke-
dik. Ez is színházi program, az erkölcsi példa keresése, fe lmutatása: „Van ennek 
a kollektív alkotási folyamatnak olyan velejárója, miközben a színész tehetségére, 
képzettségére, személyi adottságaira alapozva »gyúrni«, alakítani kezdi a f igurát ; 
lefaragja róla a fölösleget, miesnapi megfigyeléseiből, élményeiből rárak, hősébe 
épít, hogy ennek a jellembéli erényei vagy ferdeségei mindenkit meggyőzve érvé-
nyesülhessenek. Hivatali székben pöffeszkedő figurát lát valahol a színész, amint 
éppen a neki kiszolgáltatott par tnerrel packázik, s a r ra gondol, na, megállj csak, 
barátom, akkor nézd meg magad, milyen vagy, mikor én a színpadra viszlek, lám-
lám, milyen nevetségesen groteszk módon csücsörgeted az ajkad, nézze meg az 
ember, ahogyan a maga vélt fontosságát szinte körbejár ja , no, ezt megjegyezzük, 
erre még szükségünk lesz; de i t t a másik, ez a szervilis csúszómászó, amint semmi 
lelkét, maradék emberségét apró csomókra porciózva r ak ja a mások lába elé, uram, 
ezt a vigyort, ezt a gesztust is megjegyezzük, meg bizony, szükségünk lesz még rá 
ebben a csatában, amelyet nézőink színe előtt vívunk, hogy irtsák magukból és 
környezetükből az ilyen pondró-félét. És látom színészeinket, amint az emberi 
szépség, fenségesség apró, rendszerint eszköztelen jeleit gyűjtik, ezek intim meg-
nyilvánulásait lesik és megőrzik azokra a napokra, órákra, amikor a színpadi 
figura építéséhez ez a matéria szükségeltetik. Látom őket, amint a nyelv zöngéjét, 
a kifejező gesztust f igye l ik . . . " 

Idézhetnénk persze a többi színház kiadványaiból is (újabban a nagyvára-
diaknál figyelhettünk fel tar ta lmas műsorfüzetekre), ám a szentgyörgyi kollokvium 
után talán indokolt ez az elfogultság a házigazdák j a v á r a . . . 

(E néhány példa akár a kollokviumon is igényelt magyar színházi, művészeti 
lap előjátékának tekinthető. Előgyakorlatnak mondjuk a régi profiljához vissza-
térő Új Élet szerkesztéséhez.) 

K. L. 

HOVÁ TÜNTEK A STATISZTÁK? 
(Kritika, 1978. 4.) 

M. G. P. [Molnár Gál Péter], a rá jel-
lemző iróniával — „áttűnéssel" a szín-
ház és a történelem között — teszi föl 
ezt a színházszervezési, egyúttal pedig 
színházesztétikai kérdést. Ahogy fölte-
szi, ahogy sarkí t ja , loan Alexandru ki-
váló, diagnózisértékű verse, a Statisz-
ták ju t eszünkbe róla (Jancsik Pál for-
dításában jelent meg a Korunkban): a 
színiakadémisták egykoron „népként 
léptek először a megszentelt deszkákra, 
hogy megszokván a nyilvános szolgála-
tot, előrerukkolhassanak királlyá és ki-
r á l y n é v á . . . " Persze, más a metafora a 
versben, és más egy bármennyire 
is esszé fo rmájú színházi jegyzetben. 
M. G. P. ugyanis valóban arról beszél, 
hogy a divat — ő modernségnek neve-
zi — végigsöpörve a színházakon, „le-
söpörte a statisztákat a színpadokról". 

Erre a jelenségre keresi a történelmi-
színháztörténeti magyarázatot. A múlt 
század végéig megy vissza az előzmé-
nyek keresésében: „Mielőtt a tömegek 
fölléptek volna a történelem színpadára, 
előbb a színpad történetében jelentek 
meg." Az első világháború fokozta az 
érdeklődést a tömegek iránt. A Téli 
Palotát, Reinhardtot, Piscatort, sőt az 

amerikai revüket, a „görli sorkatona-
lányokat" említi. („A legpolitikátlanabb 
szórakoztatóiparba is betört a kor tö-
megekre figyelő érdeklődése.") És jött 
a fordulat : „Később megfogyatkozott a 
tömeg. Majd tovább csökkent létszámuk. 
A rendezők a nézők képzeletére bízták 
a színházat. Azt mondták: modern, ami 
a néző képzeletét fölébreszti. És sa já t 
képzeletük szerény működését áthárí tot-
ták a nézőre. Fantáziál ja ám ő maga a 
színpadra a tömegjeleneteket. Ez mo-
dernebb is. Olcsóbb is." Petőfi híres 
sora, mely valamikor a forradalmakkal 
valamilyen kapcsolatban lévő „avant-
gardoid" rendezők jelszava is volt, 
M. G. P. szerint így módosult a neo-
avantgardis táknak álcázott konzervatí-
vok tudatában: „Sors, nyiss nekem 
ezotért!" 

Ma, mondja a neves budapesti színi-
kritikus, a statiszták részvétele egy-egy 
előadásban (ha már éppen elkerülhetet-
len) jelértékűvé csökkent: „Nem a tö-
meg jelenik meg a színpadon. Csak jel-
zésük. Képviseletük. Küldöttük. Egy-két 
ember. De egy-két ember még nem tö-
meg a színpadon. Ezenközben mi lett a 
statisztákkal? Helyet kaptak a nézőté-
ren. Nézhetnek." 

E sorokat olvasva, eszünkbe jut Harag 
György jó néhány rendezése. No nem 



csupán a Pathetica '77 (bár ami a szín-
padi tömeg mozgatását, koreográfiáját 
illeti, nyugodtan hivatkozhatunk rá), de 
a Lócsiszár és a Csillag a máglyán 
mindenekelőtt. Ezekről az előadásokról 
nem lehetett volna megírni az idézett 
jegyzetet. Szerencsénkre. Örömünkre. 

EGY ISMERETLEN GONDOLKODÓ 
(Poland, 1977. 11.) 

A harminchárom éves korában elhunyt 
Stanislaw Brzozowski újságírással, kri-
t ikával kezdte munkásságát, s az irodal-
mon ét jutott el a filozófiához. Tízévi 
tevékenysége nem rendszerbe foglalt, le-
tisztult formában papírra vetett filozó-
fia, de írásainak mindegyike külön egész, 
s mint ilyen a felvetett kérdés minden 
részletére ki terjedő választ ad, elkerü-
lendő, hogy bármi is megmagyarázatlan 
maradjon. A szellemi érettsége korába 
lépő tudós halálos beteg, ezért gondolat-
menete töredezett, nem folyamatos. 

Az 1870—1880 között kibontakozó po-
zitivizmus és a századforduló moderniz-
musa hatására jön létre Brzozowski 
munkafilozófiája, melyet helyesebb el-
képzelésnek, vázlatos munkahipotézis-
nek tekinteni, mint filozófiai rendszer-
nek; jelentősége csak századunk uralkodó 
filozófiai nézeteinek összefüggésében 
bontakozik ki. Az önfejlődés elméletével 
való polémiája során fogalmazta meg 
Brzozowski, a pozitivizmus egyik legszi-
gorúbb bírálója a híres aforizmát: „Az 
ember nem a fejlődés soron következő 
láncszeme, ő a törés a láncon." 

A pozitivizmus 1890 körül fellépő 
válsága után, mint annak szöges el-
lentéte, egy ú j kulturális trend, a mo-
dernizmus kezd elterjedni. Ez a felfo-
gás az emberi létet esetlegesnek tar t ja , 
a dolgok rendjét az önkényes döntéssel 
helyettesíti, a tudományos törvényeket a 
művészi képzelettel. Ahelyett, hogy al-
kalmazkodna a valósághoz, teljesen el-
zárkózik tőle; a korábbi irányzat biza-
kodását kiábrándultsággá, pesszimizmus-
sá változtatja át. Az alkotásra késztető 
indítékok formáinak tulajdonképpen ez 
a századfordulói magatartása volt a for-
rása, amely a mai történelem, illetve 
művelődéstörténet egyik legbonyolultabb 
kutatási kérdése. (Korunk irodalma is 
csak modernista kezdeteinek ismereté-
ben válik érthetővé.) 

A két szemléletmód ütközéspontján 
kifejlődő lengyel filozófiai gondolkodás 
mélyrehatóan elemezte mindkettő tá r -
sadalmi, ismeretelméleti és esztétikai 
megnyilvánulásait. Mindkét irányzatot 
ugyanazon művelődésbeli válság kétféle 
tükrözésének, megnyilvánulási fo rmájá -
nak tartották. Brzozowski filozófiája vi-

lágunkat mint közös emberi tevékenység 
eredményét és mint egyetlen valóságot 
szemléli. Ez lesz további, a válságból 
kiutat kereső következtetéseinek kiin-
dulópontja, és ez újszerűségének kulcsa. 
Ha történetiségében vizsgáljuk, a mun-
kafilozófia tulajdonképpen a kanti böl-
cselet főbb gondolatainak a materializ-
mus szemszögéből való átértékelése so-
rán teremtődött meg. A régi ismeretel-
méleti kérdés — Miért felelnek meg 
fogalmaink a tárgyaknak? — ellent-
mondáshoz vezetett, ezért Kant for-
dítva tette fel — Miért felelnek meg a 
tárgyak fogalmainknak? —, s ezáltal az 
emberi gondolkodás aktív, építő szere-
pére hívta fel a figyelmet. Az, hogy az 
emberi tevékenység alakította ki vilá-
gunk rendjét , Kant révén a klasszikus 
német filozófia központi gondolata lett. 
De ami Kantnál még csak a világ meg-
értését szolgáló elmélet, az ma jd a 
marxizmusban gyakorlativá lesz, azaz: a 
kanti elméletfilozófia a marxizmusban 
a gyakorlat fi lozófiájává válik. 

Brzozowski új , a marxizmusba tor-
kolló ismeretelméleti szinten vizsgálta a 
német bölcseletnek ezt a kérdését, és 
életre keltette, pontosabban meghatá-
rozta, részleteiben felvázolta a napja ink-
ban a gyakorlat fi lozófiája néven ismert 
irányzatot, amelynek legjelentősebb kép-
viselői ma jd Lenin, Lukács György, 
Gramsci és Lunacsarszkij lesznek. E 
munkafilozófia szerint a világ az alkotó 
emberi tevékenység eredménye; ez a 
tevékenység a fizikai, technikai és tu-
dományos munkán alapszik; az ember 
történelmének jellegzetessége az, hogy a 
lét és a szabadság alapja, a munka 
mindig kizsákmányolás tárgya volt. Ez 
a kapitalizmusban válik nyilvánvalóvá 
azon a szinten, ahol már megjelent az 
az erő — a munkásosztály —, amely 
képes megszüntetni a kizsákmányolást 
és emberi világot teremteni. Ellentétben 
a pozitivisták nézeteivel, ez az emberi 
világ nem a természet terméke, hala-
dása nem önmagából következik; az 
ember nem a véletlenek kiszolgálta-
tott ja, világa nem képzeletbeli, ahogyan 
az irracionalizmus hirdette. Az igazi ter-
mészet az emberben (is) él, de az ember 
csak annyit ismer belőle, amennyit fel-
tárt, hogy gyakorlatában hasznosíthassa. 
A mai filozófia és gyakorlat közös és 
központi problémája : olyan közösségi 
lét, együttélési forma létrehozása, amely 
az emberek egyesítése ú t j án a termelé-
kenység növekedéséhez vezet minden te-
rületen, világunk határai t ki tágít ja az 
eddig ismeretlen, nem emberi univer-
zumba. Ilyen összefüggésben a munka 
egyenlő mértékben válik termelő, társa-
dalmi és művelődési tevékenységgé, a 
filozófia pedig erről a gyakorlati tevé-



kenységről tájékoztat, a tényleges em-
beri lényegre hívja fel a figyelmet. Eb-
ben az emberi munkára épülő filozófiai 
gondolkodásban a termelőtevékenység 
következményeinek meghatározása je-
lenti a radikálisan újat . Egyik ilyen 
következmény a termelékenység fogal-
mában ragadható meg. Erich Fromm 
megfogalmazásában a termelékenység 
azt jelenti, hogy az egyén, csoport, nem-
zet vagy akár emberiség léte a termelés 
által nyer értelmet, vagyis minden em-
beri tevékenység megfeszített munkában 
egyesül, hogy létfeltételeket teremtsen 
az emberiség számára. 

Ü j az elnevezés, de ú j a tar talom is, 
amelyet a kulturalizmus fejez ki. Azt 
jelenti, hogy az embert nem a termé-
szet, hanem a kultúra, vagyis a közös-
ségi együttélés adott fo rmája alakította 
ki; az ember pedig maga is visszahat 
körülményeire, igyekszik ezeket a for-
mákat saját erejéhez mérten alakítani. 
Az egyének és a közöttük fennálló vi-
szonyok esetleges problematikussága az 
őket magábanfoglaló társadalom, kul túra 
problémája, s mint ilyen az egész társa-
dalmat érinti, épp ezért úgy kell felol-
dani a termelés révén, hogy az egyén 
és a közösség léte egyaránt értelmet 
nyerjen. Szorosan kapcsolódik a kul tura-
lizmushoz a szociocentrizmus. Az ember 
társadalmi lény; ha az egyén elszigetelt-
nek, kitaszítottnak érzi magát, lelkileg 
„elnyomottnak", az a közösségben elfog-
lalt helyének a következménye. A közös-
ség tagjai között felmerülő ellentétek 
oka mindig az illető közösség rossz szer-
vezési fo rmájában keresendő. Itt fedez-
hető fel a burkolt felhívás: a kulturaliz-
mus feladata mindent megtenni azért, 
hogy ha már megtanul tunk élni (a ter-
mészettől), t anul junk meg együtt élni 
(egymástól és önmagunktól). 

Antonio Gramsci megfogalmazásában 
a munka filozófiája „teljes történeti-
ség", „a gondolat teljes szekularizá-
ciója". Ez mindössze annyit jelent, hogy 
az összes emberi létformák történelmiek 
és evilágiak. Mindennek tudatában a lé-
tünk alapját képező tevékenységért, 
munkáér t egyedül minket, embereket il-
let a felelősség. Tudatosságunk mérté-
kében vagyunk felelősek. 

SZÉCHENYI „FEKETE DOBOZA" 
(Confessio, 1978. 1.) 

Széchenyi István németül vezetett, 
francia, angol és olasz idézetekkel, tá r -
salgásokkal sűrűn teleírt naplóját, pon-
tosabban annak első, 1814 és 1829 közötti 
részét fordí t ja magyarra Jékely Zoltán. 
A fordítás nehézségeiről, főképpen azon-
ban örömeiről szóló vallomásában nagy 

teret szentel azoknak a földrajzi leírá-
soknak, amelyek újratalálkozást jelente-
nek számára egykori személyes élmé-
nyeivel, természetesen figyelembe véve 
a történelmi tényezőt, a jó egy évszázad 
alatt eltűnt időt. Nápoly, Palermo, Fer-
rara, Párizs mellett ilyen alkalmat biz-
tosít a fordítói meditálásra Debrecen és 
különösen Nagyenyed — a Széchenyi-
napló hiányaival, Széchenyi e lmaradt 
élményeivel is. („Széchenyi nem vehet 
róla tudomást, hogy falai közt egy-két 
emberöltővel annakelőtte, többek közt 
Bolyai Farkas vagy a későbbi testőrírók, 
Barcsay Ábrahám, Naláczy József, Bá-
róczi Sándor szívta magába a hét főtu-
dományt —, s lettek utóbbiak Bécsben, 
Bessenyei oldalán a magyar szellemi ú j -
jászületés előőrsei, és ha tudná, hogy 
alig másfél évvel korábban, 1819 novem-
berében a Kollégium kapujából vágott 
neki az őshaza felkutatásának Körösi 
Csoma Sándor — akinek a vállalkozá-
sáról pedig már a következő években 
tudomást szerez, naplója tanúsága sze-
rint nagy érdeklődéssel figyeli. [ . . . ] 
Nos, ha ezzel az útrakész zarándokkal 
vagy akár a reformnemzedéket előké-
szítő professzorok egyikével adatik meg 
találkozni azon az éjszakán, bízvást 
olyan történelmi leckét kap a 30 éves, 
történelmi nevet viselő huszárkapitány, 
hogy talán már a következő állomáson, 
Gyulafehérvárt , egyenest a Székesegy-
házba siet, a Hunyadyak török-dúlta 
kőkoporsóihoz. És utazása végén, három 
hét múlva, még fogékonyabban és nyíl-
tabb szemmel érheti Zsibón a Wesse-
lényi Miklóssal való találkozás.") 

Jékely e naplórészletekben a nagy író 
hosszú készülődését l á t j a : „Megrázóbb 
élmények és látványok leírása jó stilisz-
tának, választékosan, árnyalatosan fogal-
mazó írónak — s miért ne mondanám 
ki? — nagy írónak lehetőségeit muta t ja . 
Mintha az olvasó hirtelen egy Stendhal-
regény oldalaira tévedt volna! És egyál-
ta lán: Széchenyi és a nagy francia kor-
társ alkatában, sorsában, érdeklődésé-
ben — mindkettő katonai pályán kezdi, 
a napóleoni háborúk idején egymással 
szemben álló hadseregekben szolgál — 
oly sok az egyezés, hogy Stendhal re-
gényhősei úgyszólván Széchenyi i f júko-
rának egy-egy szakaszát vagy mozzana-
tát illusztrálják." 

Talán ennyi is elég volna kedvcsiná-
lónak az olvasáshoz. És az összegezés: 
„Azzal, hogy a naplóvezetésben egy-két 
hónap kihagyásával — kitartó és követ-
kezetes: rendkívüli dokumentumot hagy 
nemcsak a magyar, hanem az európai 
utókorra is." Széchenyi naplója saját 
történelmi végzetének s a 49-ben bekö-
vetkező történelmi tragédiának „írói 
eszközökkel rögzített fekete doboza". 


