
A portrésort lírai betétek és Jézus keresztútjának különböző időpontjairól adott 
tudatképek váltogatják. Ez a struktúra az írói ábrázolóképesség nagy próbája, min-
den fejezet, minden epizód és jellem szuverén stílust követel magának. Annás és 
Kaifás vitája ellenpontja Jézus és Júdás párbeszédének, a Máriáról szóló rész a 
siratóének és az átokszöveg szerencsés ötvözete. A Szemtanú beszéde a szűk keres-
kedői szemlélet erőltetése révén önparódia-jellegű. A Jézust bemutató fejezetek a 
himnusz, fohász, vád- és védőbeszéd, meditáció, önmegszólítás és könyörgés külön-
féle módozataiból épülnek fel. ördögh Szilveszter sikeresen alkalmazza a stílus-
váltásokat, nyelve pszichológiailag motiváltan igazodik a különféle jellemekhez és 
történetekhez. A lírai és gondolati elemek vegyítése lélektanilag hiteles, az egyes 
fejezetek maradandóak, de az egész könyv nem kerül egyensúlyba önmagával. Nem 
bontakozik ki, helyesebben — az éles exponálás után — elejti az író anyagának 
központi rendező elvét, a gondolatiságot lírára cseréli. Így, bár a hatalmas és nemes 
emberi vállalkozás halálbamenő nagy küzdelmét látjuk, s a társadalom ellenséges, 
értetlen és passzív viszonyulását ehhez; a regény gondolatvezetésében törést tapasz-
talunk. Az Epilógus feszülettel című zárófejezet szembesíti az eredményt a törek-
véssel, a művészi szándék szerint tehát az összegzés igénye munkál benne, ennek 
a nagyra vállalkozó elgondolásnak azonban alatta marad a megvalósulás. Hiány-
érzetünket az okozza, hogy az anyagban ígérkező lehetőségekkel szembesítjük azt, 
amit az író kihozott belőle. Ördögh Szilveszter regénye ennek ellenére nagyratörő 
vállalkozás, eredménye szerint is értékes és izgalmas, gondolkodásra késztető írás. 
Áz író pályáján pedig az új utak keresésének gazdag tükre, eredmény és újabb 
lehetőségek felvillantása egyszerre. Az emberarcúvá formált mítosz eszmélkedésre 
ösztönöz, a magatartásformák gazdag sora mérlegelésre, ítéletalkotásra és prog-
resszív cselekvési lehetőségek felkutatására szólít. (Magvető, 1976.) 

GÖRÖMBEI ANDRÁS 

Két könyv a színházról 

Két könyv: két dramaturgia. A gyakorlati színházi emberé és az elméleti em-
beré. A gyakorló dramaturg, Czimer József, akrobatikusan fölhág az elmélet hegy-
gerinceire, s tériszony nélkül, a kötéltáncosok kihívó magabiztosságával sétál ott; a 
tudós szakember, Hermann István pedig a filozófia magasából ereszkedik alá, éltető 
oxigénért, a napi színházi gyakorlat deszkáira. Czimer könyvének címe romantikus 
(A dramaturgia regénye), a szerző egy nagy tapasztalatú körorvos-diagnoszta recept-
jeiről adagolja a színházat elgyengítő betegségek gyógyító tablettáit, ezekben a dra-
maturgia művészetét. Hermann könyvének címe prózai (Évadok tanúsága), és az 
elmélet áramkörébe kapcsolja drámahitét, színházi világlátását, ott já ra t ja nagy 
feszültség alatt, szinte az önmérséklés ellenállása nélkül. Mindkét kötetet gyönyö-
rűséggel lehet lapozni. A felismert és konokul kivezetett igazságaikon, a különbö-
zően szemléletes, ám élvezetesen leíró, megelevenítő stílusaikon túl mindenekelőtt 
következetességük, kérlelhetetlenségük, célratartó szókimondásuk okán. Vagyis hát 
ezek a könyvek (és néhány egyidőben publikált társaik) bizonyító erejűek: nincs 
oly válságban a színházkritika, miként hírlik.-Czimer József arra hivatkozik, hogy 
nem szívesen teszi ki lábát a színházból, holott maga sem gondolja komolyan, 
Hermann István viszont látszólag kívülről, legalábbis a nézőtérről figyeli a játékot, 
de a kultúrpolitikus szemüvegével. 
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Retrospektív könyvében Czimer jó húsz évnyi távlatból gyűjti föl írásait, s 
közvetlenül megjelenése előtt az Élet és Irodalomban kolumnás sorozatban zárta le 
az emlékezetes színházvitát, mármint a maga részéről, némileg kedélykarcoló hang-
vétellel, melynek most kapjuk az önigazolását. Kétségtelen, könnyen gördülő, olvas-
mányosan szabott stílusa nem mentes a kihívó éltől, számára nemcsak a kövült 
tekintélytisztelet ismeretlen, de olykor az ellenvélemény kizárva modor is a sajátja. 
„Sohasem az örökkévalóságnak, mindig a pillanatnak írtam" — vallja előszavában, 
mégis a korábbi tanulmányok értéke sem vonható meg a dokumentáció szintjén, 
egyikét-másikát mintha most vetette volna papírra. Például a színikritikáról. Ala-
posan leteszi voksát, nem éppen szívhezszólóan, nehéz kenyér hát vállalni a ve-
szélyt, utólag modellt állni neki, önként bemasírozni mondjuk a „deduktív kritiku-
sainak" rondabugyraiba. Pedig elkerülhetetlen. Cím szerint a tizenkilencből mind-
össze két írását szenteli a kritika problematikájának, mégis valójában minduntalan 
vissza-visszatér hozzá. Számtalan más parainézise közül ma is időszerű: a színházak 
ne csak írókat, kritikusokat is neveljenek. Maga utal rá, egyelőre — sajnos — 
kivihetetlen. Egészen egyszerűen azért, mert a sajtó mást vár a kritikától, mint 
amit a színházi szemérem elbír; pontosabban a színháziak szemlélete teszi lehetet-
lenné, hogy valaki „közülük" őszinte lehessen. Manipuláció, körmönfontság, okos 
kompromisszumok nélkül. Bármennyire hangoztatja Czimer József az elfogulatlan-
ságát, nagyon is elfogultan színházi ember a kritikával szemben. Mást ne idézzek 
tőle: Bajzát és Kárpáti Aurélt úgy fetisizálja, hogy nem a tehetségük megnyilat-
kozó tartamát szögezi a botcsinálta mai kritikusok mellének, hanem írásaik formai 
elemeit. így aztán nehéz komolyan venni tanácsát: „a kritikusok ismerjék a szín-
házak valódi menetét és gondolkozzanak!" Abban viszont feltétlenül igaza van, 
hogy hovatovább tarthatatlan a támadásra fölkent, prekoncepciós kritika, az „itt a 
nyilam, mibe lőjem!" hadállásból fogalmazott színházi recenzió. 

A hónapokig életképes színielőadásokat is ritkán szokták könyvekben dokumen-
tálni, s hogy most ezt teszi Czimer József is, Hermann István is, üdvözölhető, nem 
utolsó sorban a dokumentációs hagyaték okán. Czimer a tanulmányait logikai gon-
dolatjelekkel tűzdeli meg, mintha egy képzeletbeli villamoson utazónak minden 
megállónál le kellene szállnia a szembeni járathoz, hogy később ugyanoda térhes-
sen vissza. írói módszere a búvópatakhoz hasonló, rövidebb-hosszabb időre elvará-
zsolja mondandóját, ilyenkor bőséges példatárával, elemzőingereivel káprázatba ejti 
az olvasót, aztán megint előcsörgedezyén a patak, valahonnan a sziklák mélyéből, 
a vezérgondolat folyóvá, tengerbe tartó folyammá duzzad. Kitűnőek a hasonlatai, 
példázatai lefegyverzőek, még ha az indulati elemek túlzásokba is ragadják. „Nem 
azért írok, hogy egyetértsenek velem, hanem, hogy gondolatokat ébresszek" — veti 
papírra önérzetesen. Pedig amit a színház társadalmi helyzetére vonatkoztat, meg-
szívlelendő, jóllehet a pillanatnyi konstrukció szerint egyik-másik megállapítása, 
javaslata merő ábránd csupán (kamaraszínházak önállósítása, a színházak elhibá-
zott szervezeti rendje, színháztelepítés az ú j lakótelepek „fehér foltjain" stb.). 

Hermann István precíz önvallomást tesz könyvének belső borítólapján. „Életem 
nagy élményei: a filozófia és a színház." Az Évadok tanúsága ötödik könyve a drá-
máról és a színházról, elemzései most szélesebb területet világítanak be szín-
házi életünkből; pillanatra sem hagy kétséget afelől, hogy a filozófus igényével 
tapogatja le azt a jelenségrendszert, amit fontosnak, jellemzőnek tart. Szerkesztése 
a napi hasznú recenziók bőséges gyűjteményétől mozdul az elmélet felé, mígnem 
A modern dramaturgia fogalmához címmel jelzett fejezetben mondja el összefog-
lalóan véleményét a mai rendezés és dramaturgia legáltalánosabb motívumairól, a 
modernségről, a gondolatiság dramaturgiájáról, a helytelennek ítélt tradíciókról stb. 
ö is szenvedélyesen érvel, szigorúan, már-már könyörtelenül. Azon ugyan lehetne 
vitatkozni, szerencsés-e a Körképek röntgenfölvételeinek halmaza így, előadások 
szerint, avagy többet mondana szerzőnként kiszálazni az évadokat, úgy csoportosí-
tani a bemutatókat, hiszen áttekinthetőbbé válna a könyv első része, az évadok 

109 



tanúságának kézzelfoghatóbb hasznát látná író, rendező, színész és a publikum is. 
A korábbi évekből válogatott írásaiban óhatatlanul találni néhány, azóta túlhala-
dott megállapítást; a színházak profilírozódását taglalva például olyan rendezőket 
említ a különböző műhelyekhez, akik már a könyv megjelenésekor másutt dolgoz-
tak, de hát az ilyesmi előfordul az ismeretesen hosszú nyomdai átfutás miatt. 
S miután könyvében a teljesség (ugyan kimondatlan) igényével tárgyalja témáit, 
némiképp hiányérzetet kelt az olvasóban, hogy a vidéken működő — és éppen az 
utóbbi esztendőkre megizmosodó — színházi műhelyek csupán a zárójeles idézetek 
súlytalanságával vannak jelen. Hermann István diagnózisai mai színházi életünkről 
sokban hasonlatosak Czimer Józseféhez. Ügy tűnik, könyvének első részét etűdök-
nek, ujjgyakorlatoknak szánta a nagyobb lélegzetű, komplex tanulmányhoz, amely-
ben a dramaturgia mai mibenlétét végre az alapoknál kutatja valaki: ezek a fejte-
getései nagyhatásúak, hiánypótlóak az elméleti fundamentumaiban ma még erőtlen 
színházi életünk számára. (Czimer József: A dramaturgia regénye, Szépirodalmi 
Kiadó, 1976; Hermann István: Évadok tanúsága, Szépirodalmi Kiadó, 1976.) 
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