FÖLDES ANNA

Ami a tudósításokból
kimaradt
Jegyzetek az NDK színházművészeti
napjai után

Elragadtatott és elemző bírálatok, tiszteletkörök és tudósítások - rendszerint
ebből áll nálunk (és alighanem. a partnerországokban is) a vendégjátékok visszhangja. Hatásuk ennél messzebbre gyűrűzik: a felfedezett, bemutatott művek
vagy a megismert előadások és stílusok
megtermékenyítő effektusa sokszor esztendők múlva is nyomon követhető. Van
azonban a vendégjátékok forgatókönyvének. olyan hagyományos és hivatalos része, amiről ritkábban esik szó: a
szakmai véleménycsere. A keretek rendszerint adottak: sajtótájékoztató, kerekasztal, fogadás és szimpozion. A tapasztalatoknak ezek a fórumai természetesen.
zártkörűek, ám maguk a tények és tanulságok a szakmai-színházi nyilvánosságra
tartoznak. Pontosabban tartoznának, ha a
jelen nem levő érdeklődők is tudomást
szereznének mindazokról a közös színházi gondokról, amelyek (természetszerűleg) szétfeszítik a távirati irodák protokoll
híradásainak, a napilapok szűkszavú
tudósításainak keretét.
Kísérletképpen lejegyeztem tehát, miről váltottak szót az NDK színházművészeti szakemberei délelőttönként budapesti kollégáikkal.
Körvonalak

Csaknem száz hivatásos együttes - 53
színház, 18 szabadtéri szórakoztató intézmény, egész sor zenés és bábszínház
munkásságáról tájékoztatta a magyar sajtó
munkatársait Kurt Löffler, az NDK
delegációjának vezetője. Az elmúlt esztendőben huszonháromezer előadást tizenkétmillió néző látott, s ezeknek mintegy kétharmada bérlettel volt színházban.
Bérlettel nemcsak a színház iránt érdeklődő dolgozók, diákok, nyugdíjasok
rendelkeznek, hanem szakszervezetek és
üzemi kollektívák is. (Az utóbbiak alkalmanként, juttatásként biztosítják tagjaik
számára a színházlátogatást.) A bérletrendszer az NDK-ban nemcsak a színháztervteljesítése szempontjából előnyös :
az egyének huszonöt, a csoportok ötven
százalékos kedvezménnyel látogathatják
az előadásokat. Az évadonkénti nyolc előadás szabadon választott. Ez azt jelenti,

hogy ki-ki maga dönti el, mit mikor néz
meg, bérletszelvényei felhasználásával.
A színházi repertoár nagyobbik felét az
NDK és a szocialista országok kor-társi
drámairodalmának művei alkotják. Az új
német drámák túlnyomó többsége
megrendelésre készül - hangsúlyozta az
előadó -, a színházak és kulturális irányító
szervek, tanácsok, munkaösztöndíjakkal,
utazási és zavartalan alkotási lehetőség
biztosításával, pályázatokkal segítik a
megbízott szerzők munkáját.
Repertoárrendszer és en suite játék

A berlini színházak jelenleg repertoárrendszerben játszanak: a legsikeresebb
előadásaik éveken, sőt egy évtizeden
keresztül is műsoron maradnak. Az NDK
színházi szakemberei korántsem látják ezt
a kérdést problémamentesnek. A magyar.
szakemberek
kérdéseire
válaszolva
elmondták, hogy az évad eleji fel-újító
próbákon kívül a szereplőcserék is
részben az előadások frissen tartását szolgálják. Egy-egy új mellékszereplő színpadra lépése gyakran módosítja a jelenetek hangulatát, és sokszor friss vért pumpál az együttes fáradni készülő szervezetébe. A rendezők koncepciójának alakulásáról, a színpadi tapasztalatok vagy
kritikák hatásáról tanúskodnak a legsikeresebb vagy legvitatottabb előadások
egymást követő változatai: a Coriolanus
vagy A szecsuáni jólélek eredeti rendezésének lényegbevágó módosításai. A szakmabeliek azonban mindezek ellenére is
elégedetlenek a jelenlegi repertoárrendszerrel. Dr. Dieter Klein, a Volksbühne
intendánshelyettese szerint, az ebből
következő statikus műsorpolitika ma már
gátló tényezőként jelentkezik a színházi
életben. A túl széles repertoár túl szélesre
húzza, szétforgácsolja az együttes erőit,
feleslegesen nagy erőfeszítést követel a
színészektől, de még a műszakiaktól is.
Az egyes darabok viszonylag hosszú idő
alatt is kevésszer kerülnek előadásra. A
premiert követő szünet a gyakorlatban azt
jelenti, hogy a művészeknek hiányzik a
„bejáratás", az előadásnak: nincs igazán
kifutása, és az előadásszám sokszor alig
haladja meg a próbákét. A nézők, bérlők
egy része a nagy érdeklődés következtében lemarad éppen a legsikeresebb, legnépszerűbb előadásokról. Más része viszont kísérletet sem tesz a jegyvásárlásra,
és minden különösebb ok nélkül, ráérősen
halasztgatja a színházlátogatást. És ezen
nem is lehet csodálkozni, hiszen
megszokta, hogy amit az idén elmulasztott, megnézheti jövőre...

Aki rendszeresen figyeli a havi szín-házi
műsort hirdető berlini plakátokat, dr.
Dieter Klein szerint nagyon hamar
„megszokja" a repertoárt, és a címelv nagy
részének örökös ismétlődése folytán
könnyen megunja, még mielőtt megismerte volna. Vannak színházrajongók,
akik azt mondják: ez a program lassanként már a mozgólépcsőhöz hasonlít;
örökösen mozog, ám körforgása szakaszonként folyton-folyvást ismétlődik. A
nézők, akik először látják a színházak kéthárom éves előadását, általában nem érzik
meg annak változását, nem figyel-nek fel
a lazulásra, nem fedezik fel a ki-fáradás
jeleit. Hiszen az együttesek valóban
mindent elkövetnek azért, hogy a
premierrel
egyenértékűt
nyújtsanak.
Csakhogy ez, a vezető rendezők véleménye szerint, nem mindig sikerül. És még
ha sikerül is, rengeteg plusz erőfeszítést
igényel.
A Volksbühne társulatának távlati tervei
között éppen ezért szerepel a műsorstruktúra megváltoztatása. Az intendánshelyettes szerint az előadások folyamatos, ámde mulandó sorozata ma már
minden vonatkozásban ösztönzőbb lenne,
jobban szolgálná az együttes és a kőzönség érdekeit is. Arra törekszünk - fejtegette előadásában -, hogy a nézők szokják
meg újra a színház eseményjellegét.
Vegyék tudomásul, hogy a színházművészet és a színházi előadás is mulandó,
mint minden időbeli művészet. A Volksbühne vezetői abban bíznak, hogy az en
suite játék nem egyszerű önköltségcsökkentés, hanem a színvonal fokozott
garanciája és egyben közönségtoborzó
reklám is lesz a közeljövőben.
Őszintén a próbaidőről

Nem én voltam az egyetlen, aki a próbák
és előadások számára utaló megjegyzésnél
felkapta a fejét. Hiszen értesüléseink és a
legendák szerint az NDK-ban nincs baj a
próbaidővel. Magyar kollégáik kérdésére
a vendégek kertelés nélkül válaszoltak:
elmondták, hogy a felkészülés időbeli
határai eléggé tágak: a Volksbühnében
tizenöt nap és három hónap között mozog
a próbaidő. (Ugyanakkor Sulyok Máriától
tudom, hogy a színészek munkanapja a
felkészülés időszakában hosszabb, mint
nálunk. Régebben dél-előtt négy, délután
két-három órát próbáltak, újabban
általában fél 10-től fél 3-ig, tehát öt órán
keresztül tart a próba.)
Benno Besson a színházi munkarenddel
kapcsolatban gyakran idézi Brechtet: aki
három hétnél tovább akar próbálni,

annak nagyon jó rendezőnek kell lennie. .
. Meglepett, hogy az egyes darabok
próbaidejét nem a rendező, hanem állítólag - a színházi kollektíva határozza
meg. A Volksbühne jelenlegi, műsorblokkokra épülő programja, amely például egyszerre három klasszikus dráma
bemutatására vállalkozik, fokozott erőfeszítéseket követel az ötvenhárom színészből álló társulattól. Ilyenkor nemcsak
a szereposztás, hanem a próbatermek és
színpadok kölcsönös megértést, tapintatot
és alkalmazkodást igénylő megosztása is
gondot okoz.
Az évad műsorterve rendkívül flexibilis. Általában három-négy premierre
kerül sor, de senki se emelne kifogást, ha
egy-egy kivételes évadban, mondjuk,
csak két bemutatót tartanának. Ugyanakkor a Spektakel című kortársi drámasorozat szimultán játéka szokatlanul felduzzasztotta a színház elmúlt évi műsorát: összesen tizenhét hosszabb-rövidebb
darab került a Volksbühnében bemutatásra.

a felvetett vitakérdést. A legtöbben támogatták vagy legalábbis elfogadták az
adaptáció lehetőségét, de ugyanakkor
határozottan megfogalmazták az adaptáció határait is. A befogadó színházi
közegben ezek szerint mindaddig módosítható egy mű, amíg a nemzeti tapasztalatok, a színházi és közönségízlés érvényesítése nem sérti az előadásra választott mű eredeti nemzeti karakterét. Ennek
a határnak tiszteletben tartása viszont a
kölcsönös tapasztalatcsere és szellemi
kommunikáció conditio sine qua nonja.
Megsértése magát a vállalkozást, a művészi
értékek cseréjének értelmét ásná alá.
Hiszen a szocialista országok kulturális
és színházi kapcsolatainak legfontosabb
célja: egymás megismerése és megismertetése.
A vitába bekapcsolódó Peter Hacks
még ennél is élesebben fogalmazott, amikor leszögezte: a jó darabokat úgy kell
előadni, ahogy megírták őket. A dráma
nemzeti jellege mindenkor a mű lényegéhez tartozik. Ha az egyik országban született dráma a másik országban csak átAz átdolgozás határai
írva kerül, illetve kerülhet színpadra, az
Az NDK és a magyar színházi szakem- azt jelenti, hogy valahol valaki hibázott.
berek szimpozionján a központi elvi Vagy a szerző, vagy a színház.. .
kérdés a német drámák magyar közegben
Peter Hacks gondolatmenetébe kapvaló előadásának, adaptációjának prob- csolódott Osztovits Levente is, amikor
lémája volt. Dr. Székely György vita- dramaturgként a darabválasztás probléindító referátumában felvetette, a hozzá- máját elemezte. Peter Konwitschny és
szólók pedig kiegészítették, illetve vitat- Ulf Reiher ezzel szemben a maguk venták a színházi napok alkalmával bemuta- dégrendezői tapasztalataiból kiindulva,
tott eredeti művek dramaturgiai módosí- arról szóltak, hogy milyen nehézségekkel
tásának, tartalmi és akusztikai, hangsúly- kell megküzdeni a rendezőnek, amikor
beli áthangolásának lehetőségét. A refe- egy számára ismeretlen közegben dolgorátum az Elérkezett az idő és A has nemzeti zik, és éppen ezért nehezebben tudja
színházi, illetve huszonötödik szín-házi kiszámítani, bemérni az előadás várható
előadására hivatkozott. (Az elsőnél a hatását. A dilemma azonban - a jelek
rendezés és a szcenikai megoldás módo- szerint - mégsem olyan óriási. Ulf Reiher
sította az eredeti darab szellemiségét, (aki elvileg Peter Hacksnak az adaptációt
hatását; Kurt Bartsch egyfelvonásosa tagadó nézeteit osztotta), arról szólt, hogy
viszont a Magyarországon közbeiktatott hallei és győri nézők reakciói korántsem
Brecht-szövegek, versek révén vált egész különböznek annyira, mint hitte. Legestét betöltő előadás anyagává.)
alábbis Joachim Brehmer darabjának
A bemutatott művek átdolgozásának, nézőtéri akusztikája ezt igazolta. Főként
módosításának követelményéről Kerényi az ifjúsági közönség mindkét országban,
Imre szólt a legegyértelműbben. Hely- illetve színházban egyforma érzékenyen
telen lenne egymás ortodoxiáját egymásra reagált, és a szöveg azonos csomóponterőltetnünk - hangsúlyozta, és kifejtette jain lényegében azonos volt a nézőtéri
azt is, hogy ugyanaz a darab mást jelent visszhang is. A szereplő karakterek
itt és ott. Még a szavak, verssorok, jellegzetes, ha úgy tetszik: nemzeti vobrechti nevek akusztikája is különböző, s násainak érvényre juttatása, a különösség
éppen ezért a rendező dolga - a hatás nem csökkenti, ellenkezőleg, inkább
érdekében - bátran átértékelni, átminő- fokozhatja a testvérországok információigénnyel rendelkező közönségének érsíteni.
deklődését.
A hozzászólások az ilyenkor kötelező
tapintat szellemében, nemigen élezték ki
Az írott művekhez való hűség mellett

tört lándzsát a vitában Malonyay Dezső is,
aki hangsúlyozta: egy színdarabot úgy a
legnehezebb megrendezni, ahogy megírták. . . A rendezőnek ez a kötelezettsége
azonban magától értetődően nem szabhat
gátat a rendezői értelmezésnek. De más
az értelmezés, az interpretáció, a rendezői
beavatkozás, és más az irodalmi átdolgozás,
amely új, önálló irodalmi mű-vet hoz
létre. Az idetartozó szerzői jogi kérdések
azonban semmiképpen nem hozhatók
közös nevezőre a tapasztalat-csere során
vitatott színházi együttműködéssel. A
műsor-, illetve drámacserék központi
feladata az országok közötti szellemi
együttműködés,
tapasztalatok
és
információk továbbítása. A színházi
előadások egymás dolgainak megértésére
kell hogy ösztönözzenek, azt kell hogy
előmozdítsák. A rendező egyik feladata
éppen a történelmi és nemzeti különbségek megvilágítása, megértetése.
Feltételezhetően a vitaalkalomból, a
szervezeti keretekből következett, hogy a
német hozzászólók gondosan kerülték az
állásfoglalást kiváltó negatív vagy
legalábbis vitára ösztönző tapasztalataikat. Többen inkább arról az előadásról
szóltak, amelynek magyar variációja
tetszést aratott az NDK színházi szakembereinek körében is. A Huszonötödik
Színházban látott A hasról, amelynek
brechti kiegészítése nem sértette a szerző
szövegét, és megfelelt a mű eredeti
szellemiségének is.
Érvek a dobogón

A Volksbühne vendégjátékát részletesen
elemezte, méltatta a hazai kritika, a Budapesten bemutatott előadásokról a berlini
premiert követően beszámolt a SZÍNHÁZ
is. Ezeknek az estéknek a szakmai
tanulsága pedig nyilvánvalóan meghaladná e tudósítás kereteit. De úgy érzem, ide
kívánkozik - néhány mondat erejéig - a
színház négy művészének és négy-tagú
zenekarának az a szinte rögtönzött
Brecht-műsora, amelyre az NDK budapesti kultúrcentrumában került sor.
Ez a Brecht-műsor eszközeiben szegényesebb, szerkezetében konvencionálisabb volt a Madách színházinál. A kultúrterem dobogóján sem forgószínpad,
sem zsinórpadlás, de még díszletnek
sincs nyoma. Az előadás kelléktára két
keménykalapból, egy trombitából, egy
retikülből, két gombolyag fonalból,
kötőtűkből és néhány szivarból áll. A két
férfiszínész jelmez helyett utcai ruhát,
Hildegard Alex szoknya-pulóvert, Ur-

szemle
sula Karusseit blúzt és farmert visel. A
műsor - szerkezetében - önképzőköri
szokvány: versek, songok, darabrészletek
szolid láncolata.
És mégis, már az első percekben megtörténik a csoda. A színészek Brechtet
idézik - és Brecht megjelenik. Nem fizikai,
de szellemi valóságában. Megjelenik,
amikor hisznek benne, és ami-kor a néző
is érzi, hogy a kis kurva dalában benne
van a csábítás, a kihívás és a szerelem
örömétől megfosztott örömlány egész
tragédiája. A tőkés, amikor a kereslet és
kínálat dalát énekli, nem önmagában,
személyében antipatikus, hanem egy
társadalmi struktúráról rántja le a leplet. A
Mahagonny-részlet
szinte
eszköztelen
előadásában szenvedélyek robbannak. És a
szenvedélyek felvillantják a világot is,
amelyben gyökereznek. Polly és Lucy
féltékenységi duettjében a Kold usopera két
szerelmes hősnőjének halálos komolyan
előadott vetélkedése éppen azáltal válik
ellenállhatatlanul mulatságossá, hogy
mindketten meggyőznek a konkurrencia
pitiségéről, érdemtelenségéről.
Mitől brechti a Volksbühne színészeinek előadói stílusa? Nem hiszem, hogy a
gyakorlat tenné, hiszen a színháznak
köztudomásúan nincs joga, módja Brechtet játszani, és A s zecsuáni jólélek szerencsés
kivétel. A magyarázat inkább abban
keresendő, hogy ezek a színészek halálosan komolyan értelmezik az írót. Hogy
nem félnek gondolkodni. Humoruk nem
külsőséges eszközökből, hanem a szöveg
mélyéből fakad. Még véletlenül sem próbálnak röhögtetni, gesztusokkal, viccekkel csiklandozni: bíznak nemcsak a szövegben, de a közönség világnézeti és
színháziintelligenciájában
is.
Ha
érzelmekről szólnak, a ráció kontrollja
akkor is végig jelen van. Néha harsányak,
de még ebben is megnyilvánul a
hatásmechanizmus
ismeretére
építő
arányérzék,
a
színészi
fegyelem.
Ritmusérzékük kiváló.
s még a szólóprodukciókra épülő
esztrádműsorban
is
összjátékra
törekszenek. E z é r t képesek rafinált
színpadi és dramaturgiai eszközök nélkül
is színházat varázsolni a dobogóra. Ebben
az ötnegyed órában úgy éreztük, hogy
Bertolt Brecht mindvégig jelen volt, nem
személyében, mint a Madách Színházban,
hanem szellemében.
Úgy érzem, még ez is a két ország
színházi
szakembereinek
tapasztalatcseréjéhez, a vendégjátékok
tanulságához tartozik.

Színházi műhelyek
körül...

Egy könyvsorozat első kötetei

Ön szerint mi a helyes? Ha a színész
átéli a szerepét, vagy csupán kívülről ábrázolja ?
 Kétségtelenül. Úgy van.
- Nem értem.
-Mit nem ért?
- Nem értem a válaszát. Pontatlan.
- Elismerem. De szerintem az Ön kérdése is az. Pontatlan kérdésre csak pontatlan választ tudok adni.
- Hogyhogy pontatlan a kérdésem?
- Tessék. Visszakérdezek. Melyik színész, melyik darabbeli, milyen rendezői
felfogásban előadott, melyik előadáson
látható, hányadik felvonás, hányadik kép,
melyik jelenetbeli, melyik szituációjának
milyen mozzanatáról van szó?
 Azt akarja ezzel mondani, hogy
mindezektől a tényezőktől függ a válasza
a kérdésre, vajon szükséges-e a színpadon
átélés avagy sem?
 Pontosan azt."
E „képzeletbeli interjú" címre hallgató
részlet Darvas Iván vallomásából való,
amelyet az 1967 óta nagy sikerrel játszott
szerepéről, az Egy őrült naplója Popriscsinjéről írt. A vallomás, a szerep megalkotásáról, kiizzadásáról, a szerepen túli
általános színházi problémákról elmondott
gondolatok a Népművelési Propaganda
Iroda új színházi könyvsorozatának, a
Szkénetékának első kötetében jelentek meg.
A sorozat célja: szakembereknek és a
színházat szerető érdeklődőknek bepillantást kínálni a színházi alkotóműhelyekbe. Ennek megfelelően egy-egy jelentős előadás létrejöttének körülményeit,
rendezőpéldányát, előadóművészek műsorait, alkotók vallomásait, gyakorlati
színházi szakemberek elméleti írásait,
hogy csak néhány témát ragadjunk ki a
tervekből, ismerheti meg az olvasó.
Az első kötet - Egy őrült naplója tartalmazza a mű szövegét, Horvai István
rendezőpéldányát, Mezei Béla 50 fotóját,
amelyek az előadás szinte minden lényeges pontját megörökítették, valamint
Darvas Iván megjegyzéseit a képekhez,
illetve néhány skiccét, melyeket mintegy
tanulmányként a darab többi „szereplőjéről" készített.

Különleges élmény, amikor olvasva a
darab szövegét, mellette a szikár technikai, a mozgást meghatározó rendezői bejegyzéseket, hátralapozunk a képekhez, s
a három tényező együtt előhívja emlékezetünkből a már látott előadás minden
szépségét, gazdagságát. Külön-külön
egyik alkotóelem sem adná a teljes képet,
a három együtt megközelíti.
A rendezőpéldány és a fotók már a kész
előadást rögzítik, az alkotófolyamatra
csak a színész néhány feljegyzése és rajzai
utalnak. Az alkotófolyamat bővebb bemutatása, a mű dramaturgiai elemzése
nagyon hiányzik.
A rendezőé a szó

A Szkénetéka sorozat második kötete
Földes Anna interjúgyűjteménye, tizennégy rendezővel folytatott beszélgetése.
(Az interjúk egy része a SZÍNHÁZ-ban
jelent meg először.)
Ezek az interjúk egyszerre mutatnak be
egy-egy rendezőt, s szolgáltatnak adalékot
színházi életünk összképéhez. Kor-és
kórkép ez a kötet. A tizennégy alkotó a
mai színházi élet viszonylagos sokszínűségéről éppenúgy vall, minta színházi életben tapasztalható anomáliákról. Van., aki
közvetlenül szól, s v an , aki közvetve; van,
aki azzal, amit elmond, s van, aki azzal,
amiről nem beszél.
Tizennégy művész - Major Tamás,
Marton Endre, Várkonyi Zoltán, Horvai
István, Jancsó Miklós, Szigeti Károly,
Szőnyi Kató, Ádám Ottó, Kazimir Károly,
Latinovits Zoltán, Berényi Gábor, Iglódi
István, Zsámbéki Gábor, Székely Gábor beszél a munkájáról. Az olvasó - mint
minden gyűjteménynél hiányolhat-ja ezt
vagy azt a kötetben nem szereplő rendezőt
(például Vámos Lászlót, Ruszt Józsefet,
Sík Ferencet), de az előszóban maga
Földes Anna védi ki már jó előre a
számonkérést: a válogatás ugyan szubjektív, de az általa választottak méltón és tendenciáiban, arányaiban is helyesen reprezentálják a mai magyar színházat. S ez így
igaz.
Nemcsak a válogatás vall Földes Anna
valóságismeretéről, a színházi életben
levő tendenciák pontos megítéléséről,
hanem az interjú készítési módja is. Nem
csupán kérdező, kérdést feladó, a beszélgetést továbblendítő személy, hanem
egyenrangú beszélgető, nem egyszer vitapartner. Interjúi azért is élvezetesek,
olvasmánynak is, szellemi csemegének is
kitűnőek, mert nem csupán kérdés-feleletek. A beszélgetés, a vita eszközeit,
élességét a partner személyéhez, meg

